
 
 

 

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT  |  DE SPIKE  |  JAARGANG 20  |  NUMMER 9  |  JUNI 2006 

 - 1 -

 
VAN DE VOORZITTER 
 

 
 
Het blad dat u op dit moment leest heeft een 

nieuwe redactie gekregen. Dat wil zeggen niet 

de gehele redactie is nieuw maar wel een heel 

groot deel daarvan. Tiny van de Ven is de 

redactie van het blad trouw gebleven en zal 

met name de berichten vanuit de jeugd voor 

haar rekening (blijven) nemen. Naast Harry 

Piechel, die al een maand langer in de redactie 

zit, zijn daar nu ook aan toegevoegd Laurent 

Linssen en Ad van Zelst.  

De nieuwe redactie heeft ook ideeën om het 

blad op een aantal punten aan te passen. Waar 

de aanpassingen gaan plaatsvinden zult u in de 

nummers die in de loop van dit jaar nog gaan 

verschijnen wel tegen komen. Vanuit het 

bestuur kan ik u melden dat wij met de plannen 

van de nieuwe redactie hebben ingestemd. Nu 

maar hopen dat de wijzigingen ook naar uw 

tevredenheid zijn. Maar daar ga ik zonder meer 

van uit. 

 

Veel atleten van onze vereniging hebben 

deelgenomen aan de marathon van Rotterdam, 

begin april. Het lijkt alsof de atleten na deze 

wedstrijd even op krachten moeten komen. De 

deelname aan de diverse wedstrijden zit 

momenteel op een iets lager pitje. Dit is 

wellicht, naast de marathon in Rotterdam, ook 

te verklaren door de wedstrijden die voor de 

deur staan.  

 

 

 

 
 

Een groot aantal leden van onze vereniging zal 

tijdens het Pinksterweekeinde, begin juni, mee 

gaan doen aan de Roparun.  

 

Daarnaast staat binnenkort onze eigen De 
Meeuw Jazzloop op het programma. Op 

zaterdag 10 juni zal deze wedstrijd in het 

centrum van Oirschot worden gehouden. Er 

staat altijd veel publiek langs de kant. Dus als 

je een mooie wedstrijd wilt lopen dan is dit je 

kans. Voor de organisatoren ook leuk als er 

veel deelname is vanuit de eigen gelederen.  

 

De organisatie is dit jaar in handen van de 

nieuwe wedstrijdcommissie. Het is voor de 

organisatie makkelijk als u allemaal vooraf 

inschrijft voor de wedstrijd. Dan is het niet 

nodig om alle inschrijven nog op zaterdag-

avond, als ze het toch al druk hebben met de 

wedstrijd, te verwerken. Voor u als lid is de 

inschrijving dan bovendien gratis. Dus kijk 

eens op de website van de atletiekvereniging, 

www.avoirschot.nl , en schrijf u vooraf in. 

 

Als u niet mee wilt lopen of mee kunt lopen is 

er nog de mogelijkheid om de organisatie de 

helpende hand te verlenen. Een paar extra 

handjes zijn bij de organisatoren altijd 

welkom. 

 

Een onderwerp dat steeds blijft terugkomen op 

deze pagina is de aanleg van de nieuwe 

atletiekbaan. We hebben inmiddels een eerste 

gesprek gehad met een van de nieuwe 

wethouders. De afspraak is gemaakt dat ze 

vanuit het college van B en W nog eens gaan 

kijken naar het bedrag dat we vanuit de 

vereniging aan huur moeten betalen voor de 

nieuwe baan. Daar hebben we nog geen bericht 

op terug ontvangen. Het is dus een kwestie van 

het gunnen van enige bedenktijd. Die tijd zal 

men wel nodig hebben om tot een (voor onze 

vereniging) goed standpunt te kunnen komen.  

 

Ik blijf vol goede moed dat we deze kwestie op 

afzienbare termijn tot een goed einde kunnen 

brengen.  

Tot ziens 

 

Jan Kemps 

Voorzitter van onze atletiekvereniging AVO 

 



 
 

 

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT  |  DE SPIKE  |  JAARGANG 20  |  NUMMER 9  |  JUNI 2006 

 - 2 -

VAN DE REDACTIE  
 
De Spike heeft een nieuwe redactie! Laurent 
Linssen, Harry Pieschel, Tiny van de Ven en 
Ad van Zelst hebben de koppen bij elkaar 
gestoken en de taken verdeeld.  
 

Verandert er nu veel? Eigenlijk wel en 

eigenlijk ook weer niet: De Spike blijft in het 

vertrouwde formaat elke maand verschijnen 

met de bekende onderwerpen. De hoeveelheid 

tekst wordt uitgebreid doordat er rubrieken 

worden toegevoegd: we gaan regelmatig eens 

door oude Spikes bladeren om daar "oud 

nieuws" uit te halen, we gaan de wandelgroep 

vragen verslag te doen van hun belevenissen 

en ook de geachte lezer mag zijn bijdragen 

inzenden, want het is niet de bedoeling dat de 

redactieleden de stukjes gaan schrijven.  

Op vakantie geweest en daar meegedaan met 

een wedstrijdje? Schrijf er over! Het 

redactieteam zal actief aan AVO-leden vragen 

hun steentje bij te dragen door het schrijven 

van verslagen van wedstrijden etc. 

 

Het aanzien van het blad willen we verbeteren 

door de kopij zoveel mogelijk digitaal te 

verwerken. Hierdoor wordt de drukkwaliteit 

aanmerkelijk beter, wat vooral te merken zal 

zijn aan de foto's, die we dan ook meer willen 

gaan plaatsen. Graag ontvangen we de digitale 

beelden van wedstrijden, trainingen en andere 

bijeenkomsten van de AVO.  

 

We voeren de veranderingen stap voor stap in, 

Dit nummer is al grotendeels digitaal 

opgemaakt, alleen de jeugdpagina's nog niet, 

dat komt later.  

In november kunnen we een grote verbetering  

doorvoeren, dan wordt het blad uitgevoerd in 

gevouwen A3-formaat en in de rug geniet. Het 

blad krijgt daarmee een "professioneel" 

uiterlijk en leest en bladert gemakkelijker. 

De infopagina's achterin zijn opnieuw 

ingedeeld. Als je naam er genoemd wordt dan 

hierbij het verzoek om even goed naar je eigen 

gegevens te kijken en aanvullingen en 

correcties door te geven. 

 

Tot slot: het samenstellen en opmaken van een 

blad is een heel avontuur. Graag horen we hoe 

we het er afgebracht hebben, tips voor 

verbeteringen zijn altijd welkom. 

 

Het redactieteam 

 

IN DIT NUMMER: 
 

1. Van de voorzitter 

2. Een nieuwe redactie 

3. Ledenadministratie, bestuursberichten 

4. Kort AVO-nieuws 

5. Uitslagen 

6. Hardlopen in Frankrijk 

7. Hardlopen in Frankrijk, vervolg 

8. Estafettepen: Gerrie Dijkstra 

9. Trainingsschema 

10. Wedstrijdkalender 

11. Wedstrijdkalender, vervolg 

12. Loopcursus 

13. Running Team Oirschot 

14. Bedevaart naar 's-Hertogenbosch 

15. Bedevaart, vervolg 

16. Gezondheid en sport 

17. Jeugd, wedstrijdagenda 

18. Jeugd, uitslagen 

19. Jeugd, uitslagen 

20. Jeugd, uitslagen 

21. Jeugd, verslag 

22. Jeugd, uitslagen 

23. Jeugd, moppen 

24. Jeugd, wedstrijdverslagen 

25. Jeugd, kleurplaat 

26. Algemene informatie AVO 

27. Algemene informatie AVO 

28. Algemene informatie AVO 

 

 

Het belangrijkste AVO-
nieuws staat nu ook op de 

kabelkrant van  
Omroep Oirschot TV! 
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DE LEDENADMINISTRATIE 
 
De jarigen in juni: 
 

6 Cock Schunken   JPM 

7 Pepijn van Heerbeek  JPA 

10 Peter van Loenen  M55 

11 Merle van Bommel  MPM 

15 Johan der Kinderen  M40 

16 Thea de Jong   V40 

16 Mario Wierckx   M50 

16 Leny de Croon   V50 

17 Thijs van Heerebeek  JJC 

17 Anita Timmermans  V40 

17  Juul van Gerven  M40 

21 Bo van den Branden  MPB 

22 Yessa Meijs   MPA 

22 Jeroen de Bresser  JPA 

28 Britt van den Branden  MPC 

30 Marian de Jong   V50 

 

Namens het bestuur van harte gefeliciteerd! 

 

Nieuwe leden: 
 
Kim van Straten   MPB 

Rob van Straten   JPM 

Cees Koppen    M50 

 
Welkom bij onze club. Voor de nieuwe leden 

zijn er nog “jubileumbidons”  beschikbaar. Ze 

kunnen bij mij opgehaald worden. 

 

Afgemeld: 
 

Manus Verbruggen   M55  

 

Manus loopt al een paar jaar niet meer en wil 

nu opzeggen. Hij dankt ons voor de vele jaren 

van gezelligheid en de wedstrijden. 

 

De ledenadministratie 

Maarten Kaptein 

 

 
VAN HET BESTUUR 

 
Voorlopige agenda bestuursvergadering op 
26 juni 2006 
 

1. Opening door de voorzitter 

2. Verslag bestuursvergadering d.d. 22 mei 

3. Post 

4. Kempenoverleg 

5. In en uit de commissies 

6. Activiteitenoverzicht 

27 jun interne loopcompetitie (3000m) 

29 aug interne loopcompetitie (10000m) 

24 sep clubkampioenschappen meerkamp 

26 sep interne loopcompetitie (5000m) 

30 sep DUWfeest 

13-15 okt jeugdkamp 

31 dec Auwjaorscross 

7.   Accommodatie 

8.   Clubtenue    

9.   Vergaderdata 2006 (21/8, 18/9, 16/10, 

      14/11 en 12/12) 

10.  Rondvraag 

11.  Sluiting 

 

Met sportgroeten, Maarten Tromp 

  

 
De volgende Spike: 

Het gecombineerde juli-augustusnummer van De Spike  
ligt rond 1 juli in de brievenbus. 

Kopij graag inleveren vóór 20 juni  
(zie de adressen op de infopagina's) 
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KORT AVO-NIEUWS 
 

Deze korte nieuwsberichten verschijnen 
regelmatig op de website www.avoirschot.nl. 
Heb je nieuws? Geef het door als het nog 
vers is aan vanzelst-westland@chello.nl 
 

 

 

 

 

Twee podiumplaatsen voor AVO, 
clubrecord Arianne Timmermans 
 

Oisterwijk, 22 april Meer dan 400 lopers bij 

de diverse onderdelen, in Oisterwijk mogen ze 

van een succes spreken. Succes was er bij de 

Vennenloop ook voor AVO: zowel Ruud van 

Woensel als Arianne Timmermans werden in 

hun categorie 2
e
. 

Voor Arianne was haar tijd van 1:14:48 op de 

15 km tevens goed voor een persoonlijk én 

clubrecord bij de Vrouwen Senioren. 

 

Ruud van Woensel: 2e plaats en 
clubrecord M45 in Hilvarenbeek 
 

Hilvarenbeek, 29 april Koud en regenachtig 

weer hield Ruud van Woensel niet af van een 

podiumplaats bij de 25
e
 Torenloop. Zijn tijd op 

de 20 km van 1:13:57 was goed voor een 

tweede plaats bij de Mannen masters (achter 

Ad de Bruyn) en hiermee zette hij een 

clubrecord in de categorie M45. 

 

Koninklijke onderscheidingen 
 

Oirschot, 30 april Drie AVO-leden, Frans van 

der Staak en Henk en Christianne van de Wal 

mochten ter gelegenheid van Koninginnedag 

uit handen van burgemeester Ruud Severijns 

een lintje ontvangen (Lid in de Orde van 

Oranje Nassau) vanwege hun verdiensten op 

maatschappelijk gebied. 

 

 

 

 

 
 
Nieuw redactieteam De Spike 
 

Oirschot 11 mei Er is een nieuw redactieteam 

gevormd voor De Spike. (Zie ook het artikel 

op pagina 2). De taken zijn als volgt verdeeld: 

- Laurent Linssen verzamelt kopij over de 

wedstrijden (agenda, verslagen) en de 

estafettepen, 

- Harry Pieschel zorgt dat ook de recreanten, 

inclusief de wandelgroep, aan bod komen, 

- Tiny van de Ven blijft doen wat ze al deed: 

de kopij van de jeugd, 

- Ad van Zelst verzorgt de uitslagen en de 

opmaak van het blad. 

We hebben graag dat kopij zo veel mogelijk 

digitaal wordt aangeleverd (zie de e-

mailadressen op de info-pagina's) 

 

Greg van Hest bij de Jazzloop 
 

Oirschot, 20 mei Topatleet Greg van Hest 

heeft toegezegd aanwezig te zijn bij de De 

Meeuw Jazzloop op zaterdag 10 juni. In het 

kader van de promotie van de hardloopsport 

voor jongeren zal hij de jeugdlopen 

begeleiden. 

Let op: vóórinschrijven voor de Jazzloop kan 

nog tot en met zondag 4 juni via de AVO-

website (klik op WEDSTRIJDEN) of via 

www.inschrijven.nl óf d.m.v. de formulieren in 

het paviljoen bij het kleine veld. 

 

Olympia Hemelvaartloop: Henk 
vd Heuvel 1e, Nellie van Beers 2e 
 

Eindhoven, 25 mei Tussen twee regenbuien 

door liepen 7 AVO-ers de Olympia 

Hemelvaartloop in Eindhoven. Met mooie 

resultaten op de halve marathon: 

- Henk vd Heuvel 1
e
 bij de M45 in 1:22:20 

- Gerrie Dijkstra 3
e
 bij de M45 in 1:24:15 

- Nellie van Beers 2
e
 bij de V45 in 1:34:21 

Cees Koppen kon zijn p.r. met ruim 8 minuten 

aanscherpen tot 1:41:21 

 

 
We zoeken nog enkele vrijwilligers die tijdens de Jazzloop voor een paar pilsjes bereid zijn bij 
de wegafzettingen naar de lopers te gaan staan kijken en een beetje met het publiek te buurten 
en zo. Vijf man of vrouw ….WIE? 
Aanmelden bij Jan Heijms 0499-575155 of Adrie Louwers 0499-840275 
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U     I     T     S     L     A     G     E     N 
afstand naam        pos. categ.   (netto)tijd    pr  / cr  gem. km/u  
 
15 april 2006 LES 10 KM DES SABLES d'OLONNE, LES SABLES d'OLONNE FRANCE 

10 km Laurent Linssen 12e M60 0:47:41   12,58 
 
22 april 2006 VENNENLOOP TAXANDRIA, OISTERWIJK 

15 km Ruud van Woensel 2
e
 M45 0:54:09   16,62 

 Arianne Timmermans 2
e
 Vsen 1:14:48 pr cr* 12,03   

    

*clubrecord Vsen onder voorbehoud goedkeuring recordcommissie 
 
26 april 2006  HYPOTHEKER BEEKLOOP, EINDHOVEN* 

8 km Jan Joosen   0:45:34   10,53 
 
12 km Jozé van de Burgt   1:07:16   10,70 
 Antoinette van Esch   1:07:16   10,70 
 Ineke Conijn   1:19:19   9,08 
 
16 km Ger van Heesch   1:19:40   12,05 
 Anthony Conijn   1:28:48   10,81 
 Silvia Tempelman   1:30:33   10,60 
 Jeanne van Oirschot   1:41:51   9,43 
 

*trimloop, zelf geklokte tijden, geen klassering 
 
29 april 2006  25

e
 TORENLOOP, HILVARENBEEK 

20 km Ruud van Woensel 2
e
 Mmast 1:13:57  cr* 16,23 

 

*clubrecord M45 onder voorbehoud goedkeuring recordcommissie 
 
25 mei 2006  OLYMPIA HEMELVAARTLOOP, EINDHOVEN 

10 km Eric Aarts 10
e
 Mrecr. 0:38:06   15,75 

 
21,1 km Henk van den Heuvel 1

e
 M45 1:22:20   15,38 

 Gerrie Dijkstra 3
e
 M45 1:24:15   15,03 

 Ton Peeters 7
e
 M35 1:28:48   14,26 

 Nellie van Beers 2
e
 V45 1:34:21   13,42 

 Ad van Zelst 6
e
 M55 1:40:40   12,58 

 Cees Koppen  Mrecr. 1:41:21 pr  12,49 
 Cees van de Schoot 8

e
 M55 1:45:58   11,95 

 

 
 

Geef persoonlijke records, clubrecords en uitslagen die niet op www.uitslagen.nl staan zo snel 

mogelijk door aan Ad van Zelst (vanzelst-westland@chello.nl) voor publicatie op de AVO-website en 

in De Spike en de plaatselijke pers. Clubrecords zelf aanmelden bij Harry van de Ven 

(hven@chello.nl) vergezeld van een kopie van de uitslag. 
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HARDLOPEN IN FRANKRIJK  door Laurent Linssen, redacteur buitenland 
 

In de week voor Pasen arriveerden we in Les 

Sables d’Olonne voor vakantie. Les Sables 

d’Olonne ligt in Frankrijk in het departement 

de Vendee aan de Atlantische kust circa 80 km 

boven La Rochelle op 940 km van Oirschot. 

De streek wordt gekenmerkt door veel zon en 

een relatief gematigd klimaat.  

 

Op de boulevard zag ik bij aankomst 

dranghekken staan en een spandoek waar iets 

opstond van 10 km. Uit informatie bleek dat op 

Paaszaterdag een 10 km loop werd 

georganiseerd. Mijn belangstelling was er. Zou 

het mogelijk zijn 

om mij nog in te 

schrijven en waar? 

 

Bij de receptie van 

het vakantiepark is 

iemand werkzaam 

die bij de 

veteranen dames 

zeer actief is op de 

triatlon. Na 

informatie bij haar 

was ze meteen 

enthousiast en ging 

onmiddellijk de voorzitter van de 

organiserende vereniging bellen of ik nog kon 

mee doen. Eerst een heel gesprek over alles 

behalve de wedstrijd en tenslotte het 

onderwerp deelname. De voorinschrijving was 

gesloten maar op de dag  van de wedstrijd was 

het nog mogelijk om in te schrijven.  

 

Om in te kunnen schrijven waren er enkele 

voorwaarden die vermoed ik voor geheel 

Frankrijk gelden. Er diende een kopie van de 

wedstrijdlicentie te worden overhandigd. Had 

ik gelukkig bij me. Verder kon je ook meedoen 

als je lid bent van een andere sportvereniging 

maar dan moest je een  gezondheidsverklaring 

overleggen die niet ouder was dan 2 jaar. 

Kennelijk word je bij de Franse Atletiek 

federatie ieder 2 jaar medisch gekeurd. Verder 

kreeg je korting bij een wedstrijdlicentie van 

de Franse Atletiek Federatie en als 

Nederlander vind je dat interessant. Natuurlijk 

ook de korting voor de Nederlandse KNAU 

bedongen die na ruggespraak ook voor mij 

werd toegepast. Vervolgens startnummer 

ontvangen en een tas vol souvenirs waaronder  

een video van de non-stop solo zeilrace rond 

de wereld, de Vendee Globe, die iedere 4 jaar 

uit Les Sables d’Olonne vertrekt. De laatste 

was eind 2005. 

 

De wedstrijd van 10 km ging over de 

boulevard, 2,5 km heen en langs de andere 

kant van de weg weer 2,5 km terug en dat twee 

maal. Er was veel publiek. Jammer genoeg 

veel wind. Met wind in de rug ging het erg 

goed, tegen minder. In totaal waren er ruim 

800 deelnemers. De wedstrijd was tevens een 

regionale voor-selectie voor het Franse 

kampioen-schap. In 

een tijd van 47:41 

werd ik 12e van de 

48 deelnemers in de 

categorie V3h, 

overeenkomend met 

de in Nederland 

gehanteerde M60. In 

totaal bestaan er 

voor de veteranen 

mannen (hommes) 4 

niveaus, V1h t/m 

V4h die 

overeenkomen met 

de M40 t/m M70. Een klein verschil is dat in 

Frankrijk het geboortejaar wordt aangehouden 

en in Nederland de verjaardag. De dames 

(femmes) kennen 3 categorieën V1f t/m V3f en 

zijn vergelijkbaar met V40 t/m V60. 

 

Verder waren er nog een aantal opvallende 

dingen: 

• er was geen kleedruimte aanwezig. Bij 

navraag bleek dat je de kleding maar in je 

auto moest laten (wel op 1 km afstand). 

Ergens langs de kant wegleggen werkte 

trouwens ook. 

• Een nationale trots was het gebruik van de 

Nederlandse championchip met 

vermelding “made in Pays-Bas”. Na afloop 

werden de chips keurig door een groepje 

vrijwilligers van de schoenen van de 

vermoeide lopers gehaald. Zaten vast op de 

veters via een kunststof koordje.  

• Ik verscheen circa 10 minuten voor de start 

bij de startlijn om niet helemaal achteraan 

te hoeven staan. Was ongeveer de eerste. 

Dus minder dringen, althans daar, 

vergeleken met Nederland. 
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.   

• De winnaar liep 29 minuten ondanks de wind. Een snelle race en 

enigszins frustrerend om te zien hoe op het tegenoverliggende 

stuk boulevard de afstand tussen jou en de kopgroep bij elke 

passage steeds aanzienlijk groter werd. 

• De uitslagen worden in Frankrijk weergegeven onder 

www.ipitos.com, rubrique Resultats 

 

Alles bij elkaar leuk om eens in het buitenland te lopen en voor 

herhaling vatbaar. Let op om de KNAU kaart mee te nemen. Ook leuk 

is om het AVOirschot shirt bij je te hebben. Jammer genoeg had ik 

dat niet.  

 
 

 
 
 
 

Ook een leuke loopervaring gehad tijdens de vakantie, een mooie 

route of een wedstrijdje gelopen? Stuur op je verhaal, we nemen het 

graag op in de Spike.  

 

 

 

ORIËNTERINGSLOOP ZONDAG 3 SEPTEMBER 
 

Dit jaar houden we weer de oriënteringsloop waarvoor we alle leden willen uitnodigen. 
 

De oriënteringsloop wordt gehouden op zondag 3 september, de start is in Oostelbeers bij de 

brandtoren aan de Dennendijk (richting Wintelre), vanaf 10.00 uur. De te lopen afstanden zijn 4 km of 

8 km naar keuze, zowel voor lopers als wandelaars. Jeugdleden kunnen met ouders deelnemen. 

Beginners kunnen met ervaren oriënteerders meelopen, maar moeten deze wel zelf benaderen. 

Van leden die bij eerdere edities podium-plaatsen behaalden bij de lange afstand wordt verwacht dat 

ze alleen lopen. De organisatie is in handen van Frans van Bommel. 

Prijzen voor de eerste 3 per afstandscategorie.  
 

Opgeven bij: Cees van de Schoot (0499-573276), Martien van de Ven (0499-574528) of  Tiny van de 

Ven (0499-573143). Bij Martien en Cees kun je ook met vragen terecht. 

 

ONZE ADVERTEERDERS: 
 

Je staat er zo gauw niet bij stil, maar een clubblad zonder advertenties is niet mogelijk. Zonder de 

steun van deze bedrijven zouden de kosten geheel ten laste van de clubkas komen. Denkt u bij uw 

aankopen ook een keer aan hen? 

 

● De Club van Eenentwintig (Horeca Oirschot) ● Oirschot Olie B.V. ● Boerenbond Deurne ● 

Bakkerij Den Heuvel ● Vingerhoeds Metaal ● Joost Vugs Keurslager ● Bakkerij Schellens ● Mitra 

Slijterij ● Boekhandel De Croon ● Klus- en Timmerwerken Frank van Esch ● Frank van Kemenade 

Bloemsierkunst ● Gast Makelaardij & Assurantiën ● De Meeuw Bouwsystemen ● Slagerij Cas Smits 

● Transportbedrijf Gebr. van Beers B.V. ● Schuurmans Glas- en Schilderwerk ● Reisburo Van 

Gerwen ● Runnersworld ● Autobedrijf P. van de Ven ● Running Support ● Bloemenboetiek ELHA ● 

Verspaandonk Herenmode ● Eetcafé 't Stoeltje ● Ristorante Pizzeria il Tavolino ● Screenrun 

Zeefdruk ● Hotel De Moriaan ● Blox & Verbeek Adviseurs ● Anja van Heerebeek Sportmassage ● 

Springer & Van Rijt ● Grim Etalage en Reklame ● Volvo Servicecenter Oirschot ● C1000 ● FT-Print 

● Toon Bullens Architect ● Rabobank ● Franken Installatiebedrijf ● 
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DE ESTAFETTEPEN (Gerrie Dijkstra) 
 

Ik heb Henk al bedankt voor het geven van de 

pen, en er meteen bij verteld dat ik die dus 

jaren geleden al had weggegeven. 

 

Na het voetballen ben ik met de loopsport 

besmet geraakt in eerste instantie bij GVAV in 

Veldhoven. Maar de liefde (Marjan) trok me 

naar Oirschot inmiddels zijn we met z'n  

vijven Lyn - Jelle - Dax.  

Toen heb ik me ook aangemeld bij 

AVOirschot. De zaterdagmiddag trainingen  

om 15.30 uur vetrekken bij de toenmalige 

Super de Boer en dan de hei in. Voordat we 

vetrokken hoorde je altijd wel iemand zeggen 

vandaag een beetje rustig ik heb hier of daar 

last van, maar als we in de hei waren was alles 

ineens genezen. Dus mensen met blessures ga 

de hei in en alles is zo genezen. 

Het waren heerlijke en zware trainingen ik 

moet zeggen dat mis ik wel een beetje met een 

groep de bossen in, over de heuvels en door het 

losse zand. Het komt ook omdat we nu vaak op 

zaterdag een duurloop doen voor de marathon 

waar we op dat moment voor aan het trainen 

zijn.  

De laatste die we weer met verschillende van 

de club hebben gelopen is Rotterdam 

geweest. Samen met Ton & Henk weer goed 

getraind, niet zoveel duurlopen maar meer op  

snelheid met gelukkig een mooi eindresultaat  

2.58.08 

 

En de volgende uitdaging staat alweer voor de 

deur De Roparun. Mari vroeg me vorig jaar 

juni of ik geen zin had om een team mee op te  

richten, om dan in 2006 aan dit spektakel mee 

te gaan doen. We zijn samen mensen gaan 

vragen en ik moet zeggen er staat een geweldig  

team klaar voor het Pinksterweekend. Iedereen 

heeft zijn stinkende best gedaan om straks een 

mooi bedrag over te kunnen maken.  

Er zijn vele uren ingeschoten maar het 

resultaat mag er dan ook zijn. We hebben veel 

sponsors enthousiast gemaakt voor Running 

Team Oirschot.  

Daarbij hebben we als team verschillende 

acties gedaan en er komen er nog  

enkele bij met als klapstuk een optreden van 

The Kolly Brothers & Savannah. 

 

 

 

De run zelf is van Parijs naar Rotterdam over  

een afstand van 530 km, we vertrekken 3 juni 

om 19.30 uur en we hopen 5 juni om 15.00 uur  

op de Coolsingel te zijn. Daar worden we dan 

opgewacht door veel mensen uit Oirschot die 

er met een speciale supportersbus naartoe zijn 

gekomen. 

 

En volgend jaar staat er ook weer van alles op 

het programma waaronder in november de 

marathon van New York. Het blijft dus de 

moeite waard om goed te blijven trainen er zijn 

nog uitdagingen genoeg. 

 

Graag wil ik de pen doorgeven aan Sonja van 

Bommel. 

 

Keep on Running! 

 
 
 

 
Gerrie in de Marathon Rotterdam 2006 
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TRAININGSSCHEMA JUNI 
 

 
week 23 

vanaf ma 5 juni 
week 24  

vanaf ma 12 juni 
week 25  

vanaf ma 19 juni 
week 26  

vanaf ma 26 juni 

ma HL 50 min HL 50 min HL 50 min HL 50 min 

di 

W-up 
Ritme training 
3x (7x 15 sec snel) 
p 2 min DL 2 
sp 5 min HL 
15 min HL 

W-up 
DL 1 45 min 
Op het eind 5x 
versnlpjes  80 m 
15 min HL 

W-up 
12-10-8-6 min 
I 95% 
P 3 min HL 
15 min HL 

Interne competitie 
3000 m  
Montfortlaan 
start  
19.00 uur 

wo DL 1, 12 km DL 1, 14 km DL 2, 10 km DL 2, 14 km 

do 

W-up 
Licht 
5x 1000 m 
I 95%   
p 3 min dribbelel 
15 min HL 

W-up 
Midden  3x 
(350+750+750+350 ) 
I 100% 
Sp 3 min dribbelen 
15 min HL 

W-up 
Zwaar 
4-6x 1000 m 
I 105%   
p 5 min dribbelen 
15 min HL 

 
W-up 
Licht  4x 
(350+750) 
I  95-100% 
Sp 3 min dribbelen 
15 min HL 
 

vr rust rust rust rust 

za W Jazzloop  
Rustige DL 1  
75 min 
M.M.S.M .  

Rustige DL 1  
90 min 

Rustige DL 1  
75 min 

zo HL 35 min 
Vaartspel/heuvelloop 
60 min 

Vaartspel/heuvelloop 
50 min 

Vaartspel/heuvelloop 
60 min  

 
De wekelijkse trainingen voor de Halve Marathon van Eindhoven (zondag 8 oktober) beginnen op 

zaterdag 12 augustus. Er wordt gelopen in verschillende niveaugroepen. Voor diegenen die zaterdags 

verhinderd zijn, start er ook een groep op zondag 13 augustus. Beide trainingen beginnen om 9.00 

uur bij het zwembad. De schema’s hiervoor zullen op de eerste trainingsdag worden uitgereikt. 
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WEDSTRIJDKALENDER JUNI EN JULI (voor de vakantieganger) 
 
Za 3 juni  Van Goghloop Nuenen     www.lunu.nl 

21,2 km, start 19:30 uur 
5 – 10 – 15 km, start 19:40 uur 

 
Za 3 – 5 juni Roparun Parijs – Rotterdam   www.runningteamoirschot.nl 

 
Zo 4 juni  Twee Stedenloop Tilburg    www.tweestedenloop.org 
  10 km, start 11:00 uur 

16,1 km (10 EM), start 11:30 uur 
(ook recreatieve lopen van 2,5 – 5 – 7,5 km, start 11 uur) 
 

Ma 5 juni  Rabo Pinksterloop Eersel   0497 - 514077 
  16,1 km (10 EM), start 11 uur 
  ( ook 4,2 en 8,5 km trimlopen, start 11 uur) 
  Sporthal De Kraanvogel, Hoofdstraat, Eersel 
 
Za 10 juni  Onze eigen De Meeuw Jazzloop   www.avoirschot.nl 
  Jeugdloop (diverse afstanden), start 18:55 uur 

Jazzloop (trimloop) 3 – 6 – 9 – 12 – 15 km en wedstrijd 15 km 
Start 19:30 uur op de markt. 
 

 
 

Zo 11 juni  Rondje Rijen      www.spiridon.nl 
  5 km, start 12:30 uur 

10 km, start 13:15 uur 
 

Za 17 juni Marathon du Mont Saint Michel (Frankrijk) www.montsaintmichel-marathon.fr 
Cancal, start 17 :00 uur 
 

Zo 18 juni  Halve marathon St. Oedenrode    www.fortuna67.nl 
  5 – 10 km, start 11:00 uur 

21,1 km, start 11:10 uur 
 

Zo 18 juni  VOAB Stratenloop Goirle    www.vaob.nl 
  2,5 – 5 km, start 11:45 uur 

10 km, start 12:30 uur 
 

Za 24 juni  Hel van Zeelst / Veldhoven      www.gvac.nl 
  3,2 – 6,4 – 9,6 en 16,1 km, start 19:00 uur  

(gaat waarschijnlijk niet door) 
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WEDSTRIJDKALENDER JUNI EN JULI (vervolg) 
 
Di 27 juni  Interne competitie 3000 meter 

Start bij de Paters Montfortanen om 19:00 uur 
 

Wo 5 juli  Stratenloop Zoutelande    www.dynamica-sport.nl 
  2,4 - 4,8 – 7,2 – 9,6 – 12 km, start 19:30 uur   
 
Do 6 juli  Hardloopronde Wijk en Aalburg   www.altenaroadrunners.nl 
  10 km, start 20:00 uur 
 
Wo 12 juli  Statenloop Domburg     www.dynamica-sport.nl 
  10 km, start vanaf 19:30 uur 
 
Do 13 juli  Ronde van Almkerk     www.altenaroadrunnres.nl 
  10 km, start 20:00 uur 
 
Wo 19 juli  Statenloop Westkapelle    www.dynamica-sport.nl 
  7 km, start 18:30 uur 
 
Om er zeker van te zijn dat de wedstrijd doorgaat en de tijden en afstanden kloppen kijk je op 
www.hardlopen.nl (klik op loopagenda) of op www.inschrijven.nl  
 

 

 

 

GEEN LID EN TOCH HARDLOPEN?  
 
Atletiekvereniging Oirschot geeft gelegenheidslopers de 

kans om kennis te maken met de club door deelname aan 

de recreantentrainingen. Je hoeft dus geen lid te zijn, we 

vragen slechts een kleine kostenbijdrage van 1 euro.   

 

Er wordt gelopen in de vrije natuur, meestal de hei op, in 5 

niveaugroepen van rustig tot pittig: 1, 2a, 2b, 3 en 4. Als 

iemand niet mee kan past de groep zich aan. 

 

De trainingen duren ongeveer 5 kwartier, worden verzorgd 

door gekwalificeerde trainers met veel ervaring en zijn zeer 

afwisselend: interval kort/lang, vaartspel, prognoseloop, 

piramideloop, climaxloop en duurlopen. 

 

Aanmelden voor de recreatietrainingen hoeft niet, je gooit 

een euro in het potje en sluit je aan bij een groep. En als je 

een keer niet kunt, ook goed. 

 

 

 

 

 

Waar:   vanaf het atletiekveld achter de 
   tennisbanen bij Sporthal De Kemmer 
 
Wanneer:  elke zondagmorgen om half tien  

elke woensdagavond om zeven uur. 
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DE LOOPCURSUS 
 
 

 
 
 

 
 
 
Het enthousiasme straalt er af bij de deelnemers aan de loopcursus, die 9 april van start is gegaan. De 

cursus bestaat uit 20 lessen, uitgesmeerd over 10 weken. De uitreiking van de certificaten is op 

woensdag 14 juni, na afloop van de training, in sporthal De Kemmer.  
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RUNNING TEAM OIRSCHOT 
 

Finally! 
 

Als je dit jaar terugkijkt, is het verbazend hoe 

hard het met het Running Team Oirschot is 

gegaan. Van niks tot een fantastisch team dat 

er voor gaat! Voor de doelen van de Stichting 

Roparun! Vele kankerpatiënten zullen enkele 

onvergetelijke dagen beleven of gebruik 

kunnen maken van voorzieningen wat hun 

leven hopelijk een beetje draaglijker maakt. 

 

De komende maanden staan weer tal van 

mooie momenten voor de deur. 

Allereerst met Pinksteren natuurlijk de 

Roparun. We hebben nu twee leerzame 

trainingen gehad en we kunnen zeggen dat we 

klaar zijn voor de run. We hebben er veel zin 

in dus laat het maar snel 3 juni worden. 

Maar er staan nog meer activiteiten op het 

programma. Zoals de Feestavond op 23 juni. 

Een spetterende avond met een aantrekkelijk 

programma en barbecue! om de Roparun 2006 

officieel af te sluiten en het uiteindelijke 

resultaat van Running Team Oirschot bekend 

te maken. Wij willen onze supporters 

bedanken voor hun steun aan ons team in 

2006. Zij hebben immers een geweldige 

prestatie neergezet! 

En dan een uniek Benefiet Concert. The Kolly 

Brothers en Savannah treden op vrijdag 30 juni 

op in de Enck in Oirschot. Alle betrokkenen 

stellen hun diensten geheel gratis en graag ter 

beschikking. Fantastisch! Het concert was in 

no-time helemaal uitverkocht! 

 

Velen hebben ons gevolgd en ondersteund 

zoals blijkt uit de vele acties en reacties die wij  

 

ontvingen. We hebben grote en kleinere 

sponsors bereid gevonden om ons team en het 

goede doel te ondersteunen. Prachtige gebaren. 

Allerlei initiatieven door jong en oud om zich 

op de een of andere manier in te zetten voor de 

Roparun, voor dat ene doel, voor mensen met  

kanker. Het is teveel om op te noemen. 

Om een indruk te krijgen, bezoek onze website 

www.runningteamoirschot.nl.  

 

Steeds wordt dat goede doel benaderd en 

daarbij blijft onze sport centraal staan. Het is in 

ieder geval mooi om te zien, hoe sport mensen 

stimuleert om iets voor een ander te doen. 

Want samen kun je nu eenmaal meer dan 

alleen. Ga zo door! 

 

Dank-je-wel! 

De leden van Running Team Oirschot 
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BEDEVAART NAAR 's-HERTOGENBOSCH (Ton van der Sande, wandelafdeling) 
 

 

Ringggggggg!!!!!! 
 

Zaterdag 6 mei kwart voor vier. Toch geen tijd  

voor een normaal mens. Nee, dat ben ik 

vandaag dan ook niet. Vandaag ga ik te voet 

naar  “Ons Lieve Vrouwke” in den Bosch. Rap 

‘t bed uit, scheren, tanden poetsen en wassen 

want ”ge moet toch schôn vûr den dag komen 

bij Maria”. Nog even door het raam kijken wat 

voor weer het is. Dat valt niet tegen, dus de 

korte broek maar aan. Snel een boterhammetje 

eten, een stuk of zeven broodjes smeren, een 

thermosfles koffie en 2 flessen water voor 

onderweg, want je weet nooit hoelang je er 

over gaat doen. Tegen half vijf komt mijn 

eigen vrouwke naar beneden om te controleren 

of ik niets vergeet en zwaait mij om tien over 

half vijf uit nadat ik beloofd heb dat ik een 

kaarsje aan zal steken. 

Opschieten en doorrijden want om klokslag 

vijf uur wordt er bij de brandweerkazerne 

vertrokken, of je er bent of niet, tijd is tijd. Het 

is nog donker, wat mistig en ca. 13 graden.Ik 

kom bij de kazerne aan en er staan al een 

tiental lachende wandelaars bij elkaar. Zo te 

horen hebben ze er zin in. Van links en rechts, 

vanuit alle hoeken komen gebochelde 

wandelaars vanuit het donker de parkeerplaats 

op gelopen.  

 

Welgeteld 19 personen vertrekken  stipt op tijd 

richting Boxtel. Op de Meijerijsebaan wordt 

het wat lichter en de mist trekt langzaam op. 

Het zonnetje begint door 

te breken. Wat een pracht  

en wat een rust. Dit is 

genieten. De stemming en 

het tempo zitten er goed 

in. Er wordt wat 

afgekletst en gelachen. 

Op het industrieterrein in 

Boxtel zien we de eerste 

sterveling op de fiets 

voorbijkomen. Is het een 

nachtbraker of een vroege 

vogel? 

Om 7 uur bereiken wij 

ons eerste rustpunt, het 

hertenkamp in Boxtel. 

Nou ja, rustpunt! Rugzak 

ontkoppelen, 

boterhammetje naar 

binnen werken, slokje 

koffie, plasje plegen, afval in vuilnisbak en dat 

alles binnen 15 minuten. Daar gaan we weer, 

11 km. zitten erop, dus nog 13 te gaan. We 

vervolgen onze route langs  Cafe de Ketting  

richting Halder. Een prachtig stukje natuur 

waar Essche Stroom en De Dommel 

samenvloeien. Inmiddels wordt het al aardig 

warm en al wandelend door de prachtige laan 

Haanwijk verdwijnen de eerste overbodige 

kledingstukken in de rugzak of worden 

omgeknoopt. We nemen nog even de 

gelegenheid voor een hapje, drankje, en een 

plasje en schieten Het Bossche Broek in.  

 

Kwart voor negen: we moeten nog een uurtje. 

Iedereen is nog fris en vrij van ongemakken. 

Het Bossche Broek vergt nog wat extra morele 

inspanning. In de verte zien we de St. Jan, 

maar even later weer niet meer. Dan staat hij 

links, dan weer uiterst rechts. Hij lijkt een 

spelletje met ons te spelen. We verlaten het 

Broek. We zijn er ….  we lopen de Parade op 

…. het is half tien …. we hebben er 24 km. 

opzitten. We zoeken meteen Maria op om haar 

te vereren met een kaarsje en ondergaan de 

zalige rust die de St. Jan altijd uitstraalt.  

Dan is het tijd voor een terrasje. We gaan 

genieten van de zeer verdiende kop koffie met 

de traditionele “Bossche Bol”. We zitten 

heerlijk en mede door de lekkere verse koffie 

begint de vermoeidheid weg te ebben. Het 

gesprek richt zich er dan ook al gauw op hoe 

de weg terug naar Oirschot er uit moet gaan 
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zien. De afgelopen weken was er al door 

verschillende mensen de wens uitgesproken de 

terugweg ook te voet af te leggen. Wie hebben 

’t lef? Veertien mensen, waarvan enkelen met 

wat twijfels, besluiten het erop te wagen. 

Uitgezwaaid door de achterblijvers gaan we 

vol goede moed van start.  

Het is kwart over tien. Via het Bossche Broek 

lopen we richting Vught. Het wordt aardig 

warm tussen de huizen en zijn dan ook blij dat 

we een zandpad inslaan richting Boxtel. Ik 

weet hier pad nog weg en geef me helemaal 

over aan de twee kadastermensen Kees en Jan. 

Geheel naar verwachting komen we weer op 

bekend terrein, Boxtel. We zijn een beetje door 

onze watervoorraad heen en hebben inmiddels 

aardig behoefte aan een kleine pauze. We 

zetten onze zinnen op “de Ketting”, maar u 

voelt ’t al, daar aangekomen blijkt hij te zijn 

gesloten. Dat, en het feit dat we Mia hebben 

beloofd een ommetje te maken langs “de 

Kleine Aarde” om haar daar af te zetten voor 

een afspraakje met haar Martien, bezorgt 

menigeen een mentale knauw.  

 

 

Maar zoals een echte pelgrim betaamt, nemen 

we het sportief op , we zijn tenslotte sporters 

van A.V.O. Onze sportiviteit wordt beloond 

want al snel treffen we een cafeetje open waar 

we kunnen plassen, waterflesjes vullen, wat 

drinken, kortom alles vinden wat nodig is om 

de laatste etappe goed te volbrengen.  

De vermoeidheid begint zich af te tekenen. De 

een heeft een flinke kleur, de ander ziet wat 

bleekjes, maar er zijn geen blessures en 

iedereen is vast van plan het eindpunt te gaan 

halen. Nu gebeurt het weleens dat iemand van 

het thuisfront telefonisch informeert hoe het 

gaat; maar wat er met toch aan de hand is met 

Marian en haar Kees? Marian had gekozen 

voor alleen de heenweg en was dus al thuis. 

Om de haverklap ging de telefoon, nota bene 

de mobiel van Joke. “Hoi, met Marian, hoe 

gaat het? Waar zijn jullie inmiddels? Mag ik 

Kees even?” Kijk een beetje belangstelling is 

erg leuk, maar dit leek ons toch wel wat 

overdreven. Zeker gezien het feit dat Kees toch 

wel behoort tot de betere lopers. Enfin, we 

volgen de kadastermannen en slaan het pad 

naar Velder in. Heerlijk wat een rust en 

prachtige natuur. We zijn er bijna. Maar dan, 

plotseling stuiten we op……Jawel, Marian en 

Tinus met een tafeltje vol heerlijkheden: 

frisdrank en zeer welkome zalige cake. 

Vandaar die “bezorgde” telefoontjes; wat een 

verrassing! Marian en Tinus namens ons 

ontzettend bedankt. Na nog wat bemoedigende 

woorden van Marian beginnen we aan de 

laatste 6 km. We ruiken de stal, het gaat niet 

meer zo soepel, maar niemand die hierom 

maalt. We zijn er, 48,4 km., hoera…. We 

hebben het met z’n allen gehaald. 

. 
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GEZONDHEID EN SPORT - TEKENBETEN   

 

 

 

 

Een teek is een klein spin-achtig dier met acht 

poten dat uitsluitend van bloed leeft. Er zijn in 

Nederland zo'n tien soorten bekend en die 

hebben zich vaak gespecialiseerd op het bloed 

van bepaalde diersoorten, zoals bijvoorbeeld 

vleermuizen. Tijdens vakanties en 

wandelingen in de vrije natuur worden mensen 

vaak geconfronteerd met de teek die soms een 

ernstige ziekte kan overbrengen. 

 

8 poten, anders is het geen teek. Natellen 

dus…! 

De bekendste en meest voorkomende teek is de 

'gewone teek' of 'schapenteek'. De gewone teek 

is niet gespecialiseerd maar houdt van bloed 

van bijna alle diersoorten. Zijn favoriet is de 

muis, maar honden of andere huisdieren en 

mensen zijn ook goed.  

Zijn grootste activiteit ontplooit een teek in 

voor - en naseizoen. De volwassen teek klimt 

dan in een grasspriet of in een lage struik en 

wacht op een passerend zoogdier dat ook een 

mens kan zijn. Wanneer hij zich aan dier heeft 

vastgeklemd, zuigt hij zich via een snuitvormig 

orgaan vol bloed. Helaas kan het verkeer ook 

in omgekeerde richting plaats vinden en zo kan 

de maaginhoud van de teek in de gastheer 

terecht komen. Als de teek een ziekte-

verwekker bij zich draagt (maar lang niet elke 

teek is besmet) dan kan de gastheer daardoor 

ziek worden. 

 

 

 

In 1975 werd in het bosrijke Amerikaanse 

Connecticut gelegen stadje Lyme bij een groep 

kinderen een abnormale vorm van 

gewrichtsontstekingen geconstateerd. Nader 

onderzoek leverde op dat de oorzaak lag in de 

door een tekenbeet overgebrachte bacterie, de 

Borrelia Burgdorfii. Sindsdien heet de door die 

bacterie veroorzaakte aandoening dan ook de 

'Ziekte van Lyme'. 

De symptomen bestaan achtereenvolgens uit 

een ringvormige rode plek op de huid en dan 

mogelijk gewrichtsklachten en aandoeningen 

van hart en zenuwstelsel. De teek kan ook 

andere ziekteverwekkers overbrengen, die 

encephalitis (een ernstige vorm van 

hersenvliesontsteking) kan veroorzaken. Dit is 

Nederland echter zeer zeldzaam. 

Het beste advies is altijd tekenbeten trachten te 

voorkomen, niet door uit de natuur weg te 

blijven maar wel door het dragen van 

beschermende kleding (lange broek/laarzen). 

Het verdient altijd aanbeveling om verdacht te 

zijn op tekenbeten en een arts op de hoogte te 

stellen indien u gebeten bent. 

Het verwijderen van een teek is een verhaal 

apart. Het is sinds kort ten zeerste af te raden 

om de teek met alcohol of anderzins te 

verdoven. Een verdoofde en verslapte teek kan 

namelijk vlak voor het verwijderen zijn 

maaginhoud uitspugen en op die wijze juist 

een infectie overbrengen! 

De teek moet met een speciaal 'teken - 

verwijderpincet' net achter zijn kop gepakt 

worden en vervolgens voorzichtig wrikkend uit 

de huid getrokken worden. Dit pincet is te 

koop bij drogisten. 

 

bron: N. Terpstra, EHBO-team Haagstad 
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Jeugd 
 
De jeugdpagina's zijn in dit nummer nog in 

elkaar geplakt. 
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Leden van verdienste: Albert Houwen en Piet van de Sande 
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Bestuur: 
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Maarten Kaptein  vice-voorzitter 0499-572472  maartenkaptein@kpnplanet.nl 
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aan- en afmeldingen, evenals adreswijzigingen schriftelijk doorgeven aan 

Maarten Kaptein, Bestseweg 3a, 5688 NP Oirschot.   maartenkaptein@kpnplanet.nl 
 
Accommodatiecommissie:  
staat in contact met de Gemeente Oirschot en andere overheidsinstanties om een nieuwe 

atletiekaccommodatie te verwezenlijken. 

Guus van der Burgt                 0499-574548  ibbab@wxs.nl 

Henri Ebbeng                          013-5142396              ebbeng.advies@tip.nl 

Maarten Kaptein               0499-572472  maartenkaptein@kpnplanet.nl 

Jan Kemps  0499-575583  j.kemps1@chello.nl 

Mario Wiercx                          0499-573871             mario.wiercx@wanadoo.nl 

Martien van de Ven  0499-574528  martienvandeven@planet.nl  

 
Technische commissie:  
coördineert alles rondom de trainingen en organiseert de interne wedstrijden (clubkampioenschappen, 

interne competitie, cyclopathon, oriënteringsloop, e.d.) 

Ton van Liempt    0499-572943  tonvanliempt@12move.nl   

Cees van de Schoot    0499-573276  ceesvandeschoot@hetnet.nl  

Harry van de Ven    0499-573143  hven@chello.nl 

Martien van de Ven    0499-574528  martienvandeven@planet.nl 

Maarten Tromp (bestuursafgevaardigde)  0499-573986  mjtromp@hotmail.com 

 
Jeugdcommissie: 
behartigt de belangen van de jeugdleden en organiseert speciale jeugdactiviteiten. 

Jolanda Derks    0499-576014  

Theo van Erp    0499-573402 

Anita Timmermans    0499-574794 

Tiny van de Ven    0499-573143  hven@chello.nl 

Adrie Vermeeren    0499-573489  a3vermeeren@zonnet.nl  

René van de Ven (bestuursafgevaardigde) 0499-573143  benzai_eppo@hotmail.com 

 
Socio-commissie: 
schenkt aandacht aan persoonlijk lief en leed, wanneer zij daarvan op de hoogte gesteld wordt 

Leny de Croon  0499-577312  lenydecroon@hotmail.com 

Tineke van den Heuvel   0499-575934  h.vandenheuvel7@chello.nl 

Tiny van de Ven    0499-573143  hven@chello.nl 

 
Evenementencommissie: 
organiseert ontspannende, niet sportgebonden activiteiten om de clubgeest  te onderhouden en te stimuleren. 

Toon de Croon    0499-575416  toondecroon@chello.nl   

Bert van Hoof    013-5142095  hoof.lfm@wxs.nl 

Henny van Rijt    0499-575821  h.rijt@chello.nl 

Maarten Kaptein (bestuursafgevaardigde)     0499-572472  maartenkaptein@kpnplanet.nl 
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Recreantencommissie: 
de recreantencommissie bestaat uit de trainers van de recreantengroepen en verzorgt de  

recreantentrainingen en de jaarlijkse loopcursus. 

zie de lijst met trainers en begeleiders 

Anthony Conijn (bestuursafgevaardigde) 0499-550641  anthonyconijn @wanadoo.nl  

 
Wedstrijdcommissie: 
organiseert de jaarlijkse grote evenementen: de Meeuw Jazzloop en de Meeuw Auwjaorscross. 

Nellie van Beers (wedstrijdsecretaris) 0499-573634  n.beers@bodb.rabobank.nl  

Toon de Croon    0499-575416  toondecroon@chello.nl   

Henk van Gerven    013-5142400  henkrunner@hotmail.com 

Piet Swaans    0499-574599  pmswaans@wanadoo.nl 

Ad van Zelst    0499-550695  vanzelst-westland@chello.nl 

Leny de Croon (bestuursafgevaardigde)   0499-577312          lenydecroon@hotmail.com 

 

Materialencommissie: 
heeft de zorg over de kwaliteit van het veld, de gebouwen en de trainings- en wedstrijdmaterialen. 

Sjaak Aarts  0499-573603  sjaakmieke@hotmail.com 

Peter Derks    0499-576014   

Martien van Gerven    0499-575532  gerven-visser@planet.nl 

Jan Heijms                     0499-575155   

Johan der Kinderen    0499-574091   

Martien Verbruggen    0499-575193  joannamartien@hotmail.com 

Guus vd Burgt (bestuursafgevaardigde) 0499-574548  ibbab@wxs.nl 

 

Wandelcommissie: 
deze commissie zorgt voor de wandeltrainingen binnen het verenigingsverband 

Cees van Rijen    0499-572887 

Ton van der Sande    013-5134266  asmi.advies@planet.nl 

Maarten Kaptein (bestuursafgevaardigde)     0499-572472  maartenkaptein@kpnplanet.nl 

 
Wedstrijdsecretariaat: 
Tiny van de Ven (jeugd)    0499-573143  hven@chello.nl 

Nellie van Beers (volwassenen)  0499-573634  n.beers@bodb.rabobank.nl  

 

Wedstrijduitslagen: 
voor publicatie in clubblad, de website en plaatselijke pers.  

Doorgeven: persoonlijke records, clubrecords en uitslagen die niet op www.uitslagen.nl staan,  

Ad van Zelst    0499-550695  vanzelst-westland@chello.nl 

 
Publiciteit: 
nieuws voor publicatie in clubblad, de website en plaatselijke pers zo snel mogelijk naar:  

Ad van Zelst     0499-550695  vanzelst-westland@chello.nl 

 
Clubrecords:  
clubrecords  zelf aanmelden, vergezeld van een kopie van de uitslag 

Harry van de Ven  0499-573143 hven@chello.nl 

 
Jury-coördinator:  
Maarten Kaptein (waarnemend)     0499-572472  maartenkaptein@kpnplanet.nl 

 
EHBO coördinator: 
Toon de Croon    0499-575416  toondecroon@chello.nl 
 
Trainers en begeleiders,  clubtrainingen: 
Toon de Croon    0499-575416   toondecroon@chello.nl   

Cees van de Schoot    0499-573276  ceesvandeschoot@hetnet.nl 

Eric Sessink    0499-310238  eric.sessink@freeler.nl 

 



 
 

 

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT  |  DE SPIKE  |  JAARGANG 20  |  NUMMER 9  |  JUNI 2006 

 - 20 -

ALGEMENE INFORMATIE ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT   
 
Trainers en begeleiders,  recreanten: 
Jan Bruurs     013-5132573 

Toon de Croon    0499-575416   toondecroon@chello.nl 

Nickie Fiers    013-5141618  nickie@hamoniq.nl 

Jac van Heerebeek         0499-547150  ja.heerebeek@planet.nl 

Ger van Heesch    0499-575496  gervanheesch@hetnet.nl 

Marjon Kemps    0499-572480 

Ton van Liempt    0499-572943  tonvanliempt@12move.nl  

Carry Luysterburg    0499-572685 

Ton van Nieuwburg    0499-571120 

Hennie van Rijt    0499-575821  h.rijt@chello.nl 

Cees van de Schoot    0499-573276  ceesvandeschoot@hetnet.nl 

Nol Veldhuizen    0499-574048  meubelfabriekveldhuizen@hetnet.nl 

Mario Wiercx                          0499-573871             mario.wiercx@wanadoo.nl 

 
Trainers en begeleiders,  jeugd: 
Peter Derks  0499-576014 

Anja van Heerebeek    0499-574150   ja.heerebeek@planet.nl 

Robbert van de Kerkhof     0499-575628 

Johan der Kinderen    06-23271863 

Rian Oppers  0499-574664 

Rini Roefs  0499-575766 

Cees van de Schoot    0499-573276  ceesvandeschoot@hetnet.nl 

Maarten Tromp     0499-573986  mjtromp@hotmail.com 

Martien van de Ven    0499-574528  martienvandeven@planet.nl 

Tiny van de Ven     0499-573143  hven@chello.nl 

Harry van de Ven   0499-573143  hven@chello.nl 

Martijn van de Ven   0499-573143 

René van de Ven    0499-573143  benzai_eppo@hotmail.com 

 

Webmaster: 
Remi Timmermans   0499-574484  remi@avoirschot.nl  

 
Redactie clubblad:  
kopij, bij voorkeur digitaal, vóór de 20

e
 van de maand (als het kan eerder) inleveren bij 

Laurent Linssen    0499-577571  laurent.linssen@hotmail.com 

Harry Pieschel    0499-575947  h.pieschel@hccnet.nl 

Tiny van de Ven (jeugdredactie)  0499-573143  hven@chello.nl 

Ad van Zelst (opmaak)   0499-550695  vanzelst-westland@chello.nl 

 

Verspreiding clubblad: 
Jan en Jeanne Kemps, Toos de Croon, Mia Heijms, Frans Verhagen, Susanne Aarts, Sonja van Bommel, Berti 

Smetsers, Ria Louwers, Ton van der Sande, Lon der Kinderen, Jacqueline Tromp, Robbert van de Kerkhof en 

Erna van Agt. 

 
Correcties, wijzigingen en aanvullingen op deze pagina graag doorgeven aan vanzelst-westland@chello.nl  

 

De Spike is het clubblad van de Atletiekvereniging Oirschot en verschijnt elke 1
e
 van de maand, behalve in 

augustus, in een oplage van 235 stuks. Het drukwerk wordt verzorgd door FT-Print te Oirschot. 

 

Kopij bij voorkeur digitaal (b.v. in Word als e-mail bijlage) aanleveren. Kies het lettertype Times New Roman 

11 pt en probeer uit te komen op maximaal één pagina, dan wordt het niet te lang. Foto's erbij is prima. Graag 

overlezen vóór verzenden, zodat de redactie er de schrijffouten niet hoeft uit te halen. 

 
De Spike ontstaat niet vanzelf! De medewerking van onze leden is onontbeerlijk, dus heb je een verslag of 
iets leuks of iets vreselijks meegemaakt, e-mail je bijdrage naar één van de redactieleden. Heb je geen 
computer? Dan bij Ad van Zelst in de brievenbus (Den Heuvel 6, Oirschot). 

In De Spike kun je je ei kwijt! 


