 Miranda Bressers kreeg de estafettepen
 Het razendsnelle estafettepennetje van Zoë Leenders
 Oirschotse Stoelloop en andere wedstrijden
 45 geslaagden hardloopcursus
 Kids-Sport, Jans-dag, wandelen, bestuursverkiezing
foto Luc Kenter
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Blox & Verbeek adviseurs v.o.f.
voor
particulieren en bedrijven

HEEFT U OP FINANCIEEL GEBIED ADVIES NODIG?
Bijvoorbeeld bij het afsluiten van ‘n hypotheek of verzekering?!
Of heeft u hulp nodig bij het invullen van belastingaangiftes?
Wilt u informatie over bijvoorbeeld pensioenen, spaarrekeningen of andere financiële
zaken?
DAN BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES.
Wij hebben voor u gediplomeerde medewerkers in huis, die u op professionele wijze
kunnen adviseren c.q. helpen.
U hoeft ons alleen maar even te bellen voor het maken van een afspraak. Indien
gewenst komen wij dan bij u thuis, maar u mag uiteraard ook op een van onze
kantoren komen.
Eersel
Sigarenmaker 3
0497-517616

Oirschot
De Korenaar 39
0499-574887

0497-517637

0499-575675
 info@bloxverbeek.nl

www.bloxverbeek.nl

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

Lijst van adverteerders en sponsors op volgorde van
het beginjaar.

clubsponsor
vacant
wedstrijdsponsors
1987
Rabobank Het Groene Woud Zuid
1988
Edward Hamers - Jumbo supermarkt
1995
Running Support Joos van Haaren
2002
Gasterij De Beurs
2013
Puro hondenvoeding (René Coolen)
2013
MTO (Joost van Kuringen)
2014
TM Transport Vessem
2016
Van der Helm Daktechniek
adverteerders
1987
Rabobank Het Groene Woud Zuid
1988
Edward Hamers - Jumbo supermarkt
1990
Verspaandonk Herenmode
1991
Hennie van Rijt - Gasterij De Merode
1998
Club van 21 - Horeca Oirschot
1999
Boekhandel De Croon
FT-Print
Bloemenboetiek ELHA
2000
IBB Electronic Engineering
2005
Mitra De Poort Slijterij
Blox & Verbeek Adviseurs
Voergroep Zuid / Boerenbond Deurne
Bakkerij De Reijsende Man
2008
Roefs Partyverhuur
Garage BeKa
2009
Fysionova
2010
Frank van Kemenade Bloemen
Gebr. Van den Bosch Loonbedrijf
2012
Vogels Groenvoorziening
Spoordonkse Watermolen
Autobedrijf Verbruggen
Kapsalon Marc
Karin Verbruggen Beeld Design
2013 All Outdoor tuinmeubelen
Runnersworld Eindhoven
Beauty by Jennie
2014
Amazonite
2015
Arianne Huidverzorging
Bouwbedrijf Frans Gerritsen
2016
Van der Helm Daktechniek
Berry van de Schoot

Onze adverteerders bereik je snel met de
link op www.avoirschot.nl
Voor info over sponsoring neem contact op met
anthonyconijn@gmail.com

COLOFOON
De Spike verschijnt 6x per jaar in een oplage
van 180 stuks en is gratis voor leden van
Atletiek Oirschot.
De digitale versie is te lezen op onze
website en wordt toegezonden aan in totaal
120 adverteerders, sponsoren en andere
belangstellenden.
Drukwerk:
Redactie en opmaak:
Advertenties:
Bezorging:

FT-Print Oirschot
Ad van Zelst
Anthony Conijn
Jeanne Kemps

Het volgende nummer verschijnt
rond 1 september
kopij uiterlijk 26 augustus sturen naar
vanzelst-westland@chello.nl
Lees de digitale Spike in full colour op
www.avoirschot.nl
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ALGEMENE
INFORMATIE
website: www.avoirschot.nl

ATLETIEK OIRSCHOT - VRIJWILLIGERS
Atletiek Oirschot wordt draaiend gehouden door onderstaande vrijwilligers die zich week-in weekuit verdienstelijk maken als trainer, begeleider, bestuurs- of commissielid en allerlei andere taken.
Op onze website kun je vinden wie wat doet.
Staat de persoon die je moet hebben niet in deze lijst, stuur je bericht dan naar info@avoirschot.nl
(► = gewijzigd)

Bestuur ad interim

Atletiek Oirschot
opgericht: 24 oktober 1985
Aangesloten bij de Atletiekunie,
verenigingsnummer V0014355
Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel, nummer
40238625

Atletiekbaan / clubhuis
Bloemendaal 5a
5688GP Oirschot
(bij Sportcentrum De Kemmer)

Postadres
Notel 48, 5688NB Oirschot
telefoon: 0499-575583
e-mail: j.kemps1@chello.nl
bankrekening Rabobank
13.88.61.021

Erelid
2010:

Cees van de Schoot

Leden van verdienste
2009:
2010:
2016:

Albert Houwen
Piet van de Sande
Martien van de Ven
Toon de Croon
Ton van Liempt

Het loopt lekker bij
Atletiek Oirschot!

►Henry van der Schoot (formateur)
Jeanine van Geest (voorzitter)
Cees van de Schoot (vice-voorzitter)
Anthony Conijn (penningmeester)
Gerda Manders (secretaris)
Aubry Mulder
Mieke Bouwman

06-46967510
0499-573276
0499-550641
013-5142719
06-28085883
06-46268399

familie.van der.schoot@outlook.com
jvandekam@gmail.com
ceesvandeschoot@kpnplanet.nl
anthonyconijn@gmail.com
gerdamanders61@msn.com
aubrymulder@gmail.com
jhm.bouwman@gmail.com

Overige vrijwilligers
Nellie van Beers
Joke Bullens
Harrie Bullens
Ineke Conijn
René Coolen
Leny de Croon
Toon de Croon
Wim de Croon
Pieter van Esch
Nicole Evers
Martien van Geenen
Henk van Gerven
Irene van Gestel
Hans van Hal
Jac van Heerebeek
Tineke van den Heuvel
Hans Hoogmoet
Jan Kemps
Jeanne Kemps
Johan der Kinderen
Vanessa Kluijtmans
Cees Koppen
Joost van Kuringen
Thomas van Laarhoven
Ton van Liempt
Adrie Louwers
Jan Manders
Wally van Mierlo
Bart Noyen
Jeanne van Oirschot
Henny van Rijt
Pieter Smits
Jan Swaans
Miranda Veldhuizen
Martien van de Ven
René van de Ven
Ronald van de Vondervoort
Esther de Wert
Ad van Zelst

0499-573634
013-5142508
013-5142508
0499-550641
0499-577312
0499-575416
0499-577312
0499-550377
0499-573281
013-5142400
0499-574703
013-5143323
06-51747503
0499-575934
0499-575602
0499-575583
0499-575583
06-23271863
0499-572589
06-20940604
0499-572943
06-53597017
013-5142719
06-55873850
06-20803844
0499-574823
0499-575821
0499-573257

0499-574528
06-53448618
0499-577217
0499-575330
0499-550695

beerserp@hetnet.nl
h.bullens@chello.nl
h.bullens@chello.nl
inekeconijn@gmail.com
renecoolen@hotmail.com
lenydecroon@gmail.com
toondecroon@chello.nl
wimdecroon@hotmail.com
info@pvanesch.nl
leendersevers@gmail.com
martienvangeenen@planet.nl
henkrunner@hotmail.com
irenewestheim@hotmail.com
jma.van.hal@hetnet.nl
ja.heerebeek@gmail.com
h.vandenheuvel7@chello.nl
avo@hoogmoet.eu
j.kemps1@chello.nl
j.kemps1@chello.nl
johan-sandra@hetnet.nl
vlantau@gmail.com
ckoppen@xs4all.nl
joostvankuringen@gmail.com
thomas_laarhoven@hotmail.com
a.liempt40@upcmail.nl
adrie.louwers@gmail.com
janmanders61@gmail.com
wally.van.mierlo@gmail.com
bart_noyen@hotmail.com
j.vanoirschot@festacariba.nl
h.rijt@chello.nl
pieter_smits@hetnet.nl
j.swaans65@upcmail.nl
miranda.veldhuizen@chello.nl
martienvandeven@planet.nl
chr_vd_ven@hotmail.com
vondervoort@tiscali.nl
e.dewert@taalbrug.nl
vanzelst-westland@chello.nl
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VAN DE
VOORZITTER
Jeanine van Geest

‘What a night!’, riep Paul
Simon op het legendarische
concert van Simon &
Garfunkel in Central Park, NY
in 1981.
Hetzelfde dacht ik afgelopen
woensdag 15 juni rond de klok van
20.00 uur. Ons clubhuis stroomde
vol. De cursisten hadden net met een
bosloop de cursus afgerond en
kwamen zeer voldaan over hun
eigen prestatie hun certificaat
ophalen. De ‘reguliere’ lopers
hadden net de estafette gelopen en
de teams kwamen horen of ze
gewonnen hadden. Het clubhuis was
vol reuring, blauwe clubshirts en
enthousiaste lopers.

Een trots clubgevoel bekroop
me. Dit is zoals Atletiek
Oirschot is: Fantastisch!
Ja, ja, de hardloopcursus is alweer
ten einde en de cursisten zijn
ingestroomd in de groepen 1 en 2.
Hup, de hei op en genieten van
tankbanen, geheime bospaadjes en
vooral van het gezellige geklets
onderling. Er zijn al heel wat
cursisten lid geworden en het 200e lid
komt er aan… of heeft zich
misschien al gemeld ten tijde van dit
schrijven…Dat zou echt een mooie
mijlpaal zijn….

Een andere mooie mijlpaal
heeft ons lid Roland van Loon
behaald.
Hij is voor de derde keer op rij
Nederlands Kampioen
Oriëntatielopen korte afstand bij de
Masters geworden. Een
bijzonderheid bij dit kampioenschap
was dat Roland niet alleen de snelste
in zijn categorie was (H40), maar hij
liep ook sneller dan alle andere
deelnemers in de andere
categorieën! Roland, van harte
proficiat!

Ook Nellie van Beers heeft
weer twee overwinningen op
haar naam geschreven.
Zowel in Maastricht als in SintOedenrode stond ze op de bovenste
plek van het erepodium.
Gefeliciteerd, Nellie!

De jeugd van groep 8 van alle
basisscholen uit Oirschot
hebben zich op 9 juni weer
uitgeleefd tijdens de Jansdag.
Een stralende dag waar op de
diverse atletiekonderdelen hard
gestreden werd voor de overwinning.
En afgelopen zaterdag zijn er weer
heel veel kinderen met het Roefelen
langs geweest om kort kennis te
maken met atletiek. Hiernaast zijn er
nog meer jeugdactiviteiten geweest,
waarover je verderop in de Spike
kunt lezen. Je ziet, de jeugdatletiek is
volop in beweging!

En terwijl al deze activiteiten
plaats vinden, zit het interim
bestuur natuurlijk ook niet stil.
Op de derde ALV van 30 mei jl, is
Henry van der Schoot als
bestuurslid gekozen. Samen met
hem is het ‘oude’ bestuur hard aan
de slag gegaan om een nieuw
bestuur bij elkaar te krijgen.
Overigens, de stemming op de ALV
van 30 mei is niet helemaal volgens
de letter van de statuten verlopen,
maar is juridisch volledig correct.
Voor advies en ondersteuning in het
vervolgtraject naar een nieuw
bestuur, hebben we als interim
bestuur contact gezocht met de
Atletiekunie. Zij hebben immers de
expertise en ervaring die wij goed
kunnen gebruiken. We zien het
vervolgtraject dan ook met het volste
vertrouwen tegemoet. Mocht je
interesse hebben in een
bestuursfunctie, of gewoon eens
willen praten over wat het inhoudt, en
wat je ‘moet’ doen, stuur dan een
mail naar:
familie.van.der.schoot@outlook.com.

Op de site is een paar weken
geleden een oproep geplaatst
voor deelname aan de
loopanalyse.
Hier hebben wel 15 mensen op
gereageerd. Dit betekent dat de
loopanalyses van juni, september en
oktober volgeboekt zijn. Judy van der
Schoot van Podotherapie Brons
stuurt jou een mail met de datum
waarop jouw analyse plaats vindt.
Aanmelden voor een loopanalyse
kan trouwens altijd door een mail te
sturen naar: jvangeest2@gmail.com.
Het duurt nu echter even voor je
weer aan de beurt bent.

En dan tot slot: de triathlon.
Nog maar een kleine week te gaan
en dan vindt sinds 30 jaar weer een
echte triathlon plaats in Oirschot. Ik
hoorde vandaag iemand in de
kleedkamer zeggen dat het tijd wordt
dat het zover is. Ze heeft hard
getraind en wil het nu graag in
praktijk gaan brengen. Zo is het ook
met de organisatie. Na een jaar van
voorbereiding worden nu de puntjes
op de i gezet en de spanning stijgt
lichtelijk. Het belooft een waar
spektakel te worden met de drie
sportdisciplines: zwemmen, fietsen
en hardlopen.

Trouwens, over fietsen
gesproken: op zondag 28
augustus is het weer tijd voor
de jaarlijkse familiefietstocht
Het is voor leden met hun partners
en kinderen. Reserveer deze datum
vast in je agenda. Op de site staat
alle info vermeld.

Rest mij om iedereen een
heerlijke zomer toe te wensen,
met of zonder sportschoenen.
Hartelijke groet,
Jeanine van Geest
Voorzitter a.i. Atletiek Oirschot
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LEDEN
ADMINISTRATIE
Hans Hoogmoet

De wijzigingen in het ledenbestand per 1 juli:
De verjaardagen in juli…

Nieuwe leden:
Ellen van Beers
Henry van der Schoot
Esther Fiddelaers
Michaël Fleur
Bart van de Lest
Bas Broks
Edith Schellekens
Patrick van Kessel
Kaat van Dillen

V40
V40
V35
M45
M45
M45
V45
M40
M50

Van harte welkom!

2
3
4
8
9
10
15
18
20
24
24
25
31

Mieke Bouwman
Adrie van de Wal
Martien van Geenen
Frank Michielsen
Willem Gerritsen
Silvia Tempelman
Antoinet Hems
Anthony Conijn
Joos van Haaren
Heidi van Tiel
Esther Fiddelaers
Godelieve van den Heuvel
Ellen van Beers

V45
M50
M65
M45
JJC
V60
V45
M60
M65
V45
V35
V55
V40

Afmeldingen:
Jasper van Gool
JJD
Jasper gaat na de zomervakantie op voetbal en
kan dit niet combineren met de atletiek.
Dinant Betsch
JPA
Kelly Vermeer
VSE
Marion van de Wal
V40
Marion wil iedereen bedanken voor de goede
organisatie, de fijne trainingen en de gezelligheid
tijdens het lopen op de zondagen

Onze vereniging telt nu 197 leden,
waaronder 12 jeugdleden en
15 wandelaars.

NAAR DE 200 LEDEN!
Binnenkort verwelkomen
we ons 200e lid!
Wie gaat het worden?

…en in augustus:
1
1
2
4
4
8
9
13
14
15
18
22
24
25
28

Iris Clement
Joost van Kuringen
Danny van Overdijk
Jan Kemps
Gerda van Oers
Marja der Kinderen
Mia Heijms
Hans van Hal
Wally van Mierlo
Ria Pijnenburg
Martien van de Ven
Harry Pieschel
Noël Ackermans
Ton van Liempt
Berti Smetsers

V45
M35
M35
M60
WAN
V50
V65
M50
M50
V55
M65
M55
JJD
M70
WAN

Alle jarigen hartelijk
gefeliciteerd!
LET OP:
de getoonde categorieën gelden per 31
augustus 2016
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PRIKBORD

HERHAALDE OPROEP
Wie wil ons Facebook-account
beheren?
We zoeken iemand die al actief is op Facebook
en af en toe een bericht over onze club wil
doorlinken. En ook ongewenste berichten
verwijderen.

BELANGRIJK: LIKE ONZE BERICHTEN,
ZODAT STEEDS MEER MENSEN ONZE
CLUB LEREN KENNEN!

GEZOCHT
René van de Ven heeft een uitgebreid
archief van Atletiek Oirschot. Zo ook alle
Spikes die vanaf het begin zijn
verschenen. Behalve…
1987, nummer 9 (oktober)
2013, nummer 1 (januari/februari)
2014, nummer 3 (mei/juni)

Wie helpt René aan deze Spikes?
mail naar: chr_vd_ven@hotmail.com

DE LEDENWERFACTIE
In mei had de PR-commissie een ledenwerfactie op
touw gezet. Flyers werden huis-aan-huis bezorgd, bij
inlevering konden belangstellenden gratis
meetrainen.
De respons viel helaas tegen. Twee mensen zijn
enkele keren geweest, waarvan één is blijven
“hangen”. Eén persoon die zich meldde was eigenlijk
te laat voor de hardloopcursus, maar kon toch nog
aansluiten. En een oud-lid wilde van de actie gebruik
maken, maar besloot toch maar weer lid te worden.
Gelukkig hadden we wel succes met de werving
voor de hardloopcursus.
En volgend jaar verzinnen we wel weer iets nieuws.
Ad van Zelst
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NIEUWS

Kijk elke dag op www.avoirschot.nl naar het nieuws
als het nog warm is

3 mei
Clubrecord discus voor Ton van Liempt
Onze open baanwedstrijden leveren soms verrassende
deelnemers op. Vandaag waagde Ton van Liempt zich
aan het discuswerpen. Met een worp van 12,78 meter
vestigde hij een clubrecord bij de M70!

5 mei
Eerste plaats Nellie van Beers in Deurne
Vandaag liep Nellie van Beers de 15 km van de
Dreefloop in Deurne. Door de harde wind slaagde ze er
niet in haar clubrecord V60 op deze afstand te
verbeteren. Ze bleef steken op 1:08:58 uur, 19
seconden te kort. Maar het was wel een 1e plaats bij de
V45!

21 mei
Joan School wint de Oirschotse Stoelloop ►
De onder drukkend warme weersomstandigheden
gelopen Oirschotse Stoelloop werd gewonnen door
Joan School (GVAC) in een tijd van 34:42 min. Bij de
vrouwen won de 22-jarige Michelle Rannacher uit Den
Bosch met een tijd van 38:06 min. Er waren 203
deelnemers.

21 mei
Blauw podium bij de Oirschotse Stoelloop ►
Het podium bij de vrouwen 45+ werd geheel ingenomen
door leden van Atletiek Oirschot: 1e Antoinet Hems, 2e
Nellie van Beers, 3e Tineke van den Heuvel. Ad van
Zelst werd 2e bij de M65.

9 juni
Zonnige JANS-dag bij Atletiek Oirschot ►
Meer dan 200 leerlingen van groep 8 van de Oirschotse
basisscholen waren vandaag op ons atletiekveld. Daar
werd fanatiek gestreden om de beste plaatsen bij
kogelstoten, verspringen, hoogspringen, speerwerpen,
sprint en de 600 meter. Maar het mooiste werd tot het
laatst bewaard: de Zweedse estafette: 400, 300, 200,
100 meter door de beste lopers van elke school. Ze
werden naar de finish geschreeuwd door hun
klasgenoten.
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13 juni
Nellie van Beers 1e in Maastricht ►
Prachtig! In deze zware wedstrijd over de Sint Pietersberg
werd Nellie van Beers 1e in een tijd van 1:17:58 uur over de
10 engelse mijlen. Deze tijd was slechts 6 seconden
verwijderd van het clubrecord, dat ook op naam van Nellie
staat. Cees Koppen, sinds kort in de categorie M60, werd
mooi 4e.

15 juni
Hardloopcursus afgerond: 45 geslaagden! ►
Vandaag was de laatste training van de hardloopcursus 2016.
Dit jaar was er een erg grote deelname: meer dan 50
aanmeldingen. Na 10 weken met elk 2 lessen werden de
diploma's uitgereikt door de trainers Pieter van Esch en Adrie
Louwers.

16 juni
Clubrecord bij baanwedstrijden
Bij de 2e Open Baanwedstrijd van 2016 was het gezellig
druk. Bij de jeugd leverde dat een flinke strijd op bij vooral
de meisjes pupillen A, maar ook in de andere categorieën
werden goede prestaties geleverd. De 'erekrans' was
echter, net als bij de eerste baanwedstrijd afgelopen mei,
voor een van onze Master 70-ers: Ad van Zelst verbeterde
het vijf jaar oude clubrecord op de 100 meter dik! Meer dan
een halve seconde eraf en onder de 18 seconden.

19 juni
Roland van Loon weer Nederlands Kampioen ►
Voor de derde keer op rij is Roland van Loon Nederlands
Kampioen oriënteren geworden bij de masters, onderdeel
sprint. Het was een stads-oriënteringsloop die dit jaar plaats
vond in Eindhoven op het TU-terrein.
foto uit archief

19 juni
Nellie van Beers wint ook in Sint-Oedenrode
Bij de Vaderdaglopen wist Nellie van Beers weer op de
hoogste tree van het podium te komen. Ze won de categorie
V55 met een mooie voorsprong op de nummer 2. Nellie
kwam jammer genoeg maar een 20-tal seconden tekort op
haar clubrecord V60.
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’t RAZENDSNELLE
ESTAFETTE
PENNETJE Zoë Leenders

Ik ben Zoë Leenders, 10 jaar en
zit op basisschool De Linde in
groep 6.
Mijn moeder (Nicole Evers) is lid
van Atletiek Oirschot en heeft me
enthousiast gemaakt voor
atletiek.
Samen met mijn BFF Lena ben
ik in oktober 2015 lid geworden
van Atletiek Oirschot. Van haar
heb ik de estafettepen gekregen.
Naast atletiek doe ik ook aan
hockey en paardrijden.
Bij atletiek vind ik het erg leuk.
Vooral hoogspringen. Inlopen is
wat minder leuk. Komt ook
omdat ik soms kortademig ben.
Dat was het. Heb je nog vragen,
dan hoor ik dat graag. Op
dinsdag en donderdagavond zie
je me vaak op het atletiekveld.
De estafettepen geef ik door aan
Koen van den Biggelaar.

Ik geef ’t razendsnelle
estafettepennetje door
aan Koen van den
Biggelaar

Zoë met vriendin Lena bij de Meerkamp in 2015

WIST JE DAT?
Atletiek Oirschot organiseert regelmatig atletiekdagen
voor de jeugd. Denk aan de Jans-dag, Kids-sport en de
Roefeldag. Prachtige dagen, waar we zien hoe
enthousiast de kinderen zijn over de verschillende
atletiek onderdelen.
Om aan zo’n dag vervolg te geven mogen kinderen van
de basisscholen een maand GRATIS meetrainen. Neem
je vriendje of vriendinnetje eens mee naar een training!

WEDSTRIJDAGENDA JEUGD
Zo 17 juli (middag),

Mol (B).

Zo 31 juli (middag),

Mol (B).

Za 27 aug (middag),

Tessenderlo (B).

Meer informatie over deze wedstrijden en hoe we
er naar toe gaan hangt op het prikbord in het
clubhuis.
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CANDY-RUN
Foto’s en tekst: Sandra Verhagen

Mijn dochters Ruby (10) en Eefke (7)
en logeetje Iris (8) hadden er wel zin in:
de Candy-Run.
Nou vinden kinderen alles wat met snoep te
maken heeft wel interessant, maar volgens mij
stond toch het sportieve van deze
kinderhardloopwedstrijd de meiden nog meer
aan.
Normaal gesproken is Eefke niet zo van de
wedstrijdjes, ze zit op recrea zwemmen bij
EOZC. Ik heb haar al heel vaak
gecomplimenteerd met haar ren-snelheid.
Misschien dat ze zich nu wel eens wil meten
met andere kinderen.
Iris, Eefke en Ruby zien het wel zitten, de Candy-Run!

Iris geeft aan dat ze geblesseerd is;
vanmiddag heeft ze haar been
geschaafd aan een heg.
Ze dicht zichzelf daarom een 20e plaats toe.
Ruby heeft haar tactiek al uitgestippeld. Ze gaat
rustig beginnen en hoopt met een eindsprint bij
de eerste 10 te eindigen.

De jongste deelnemer (ooit?) schrijft
zich ook in.
Het is Laura, twee jaar en zeven maanden oud.
Daarbij vergeleken is broertje Mathijs (5) een
veteraan. De startnummers worden opgespeld,
foto’s worden gemaakt. Het is ook wel een heel
schattig gezicht.

Laura, jongste deelnemer: 2 jaar en 7 maanden!
Jip en Mirthe

Mirthe en broertje Jip zijn lekker
sportief.
Zij zit op basketbal, hij BMX’t, “Zeg maar
fietscross”. Jip heeft alle vertrouwen in een
goede afloop, want hij is al eens eerste
geworden bij een hardloopwedstrijd van school.
Het wordt tijd om de kinderen aan te gaan
moedigen. Eerst de categorie 4 t/m 8 jaar.
Daarna 9 t/m 12 jaar. Mijn beide dochters
komen als tweede over de finish. Knap!
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Meer foto’s op
www.avoirschot.nl

Start van de jongste Candy-Runners

Dit jaar waren er twee
starts bij de Candyrun. De
kinderen van 4 t/m 8 jaar
liepen 200 meter van de
Oirschotse Stoel naar de
Markt.
Voor de oudere jeugd (9
t/m 12 jaar) was de start bij
de kruising Gasthuisstraat
en Oude Grintweg. Zij
liepen 450 meter.

De oudere jeugd is in de Gasthuisstraat gestart.

Hanneke en Doortje zij binnen! Maar wie was nou eerste?
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OIRSCHOTSE
STOELLOOP

Meer foto’s op
www.avoirschot.nl

Foto’s: Harry Pieschel

Onze D-junioren Noël en Rens durfden het wel aan: de
Oirschotse Stoelloop
Rens (319, links met Jan Kemps) liep één rondje, Noël (318,
rechts met vader Maurice) twee.
In totaal liepen er 10 junioren een of meer rondjes. Bij de vrouwen
won de 22-jarige Michelle Rannacher uit Den Bosch, die was nog
niet zo lang geleden ook nog junior. En Daphne Schippers (25)
ook. En Sifan Hassan (24)…

Eigenlijk jammer dat we geen loopgroep
hebben voor jeugd van 12 jaar en ouder…
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KIDS-SPORT
DE FONKELING

Meer foto’s op
www.avoirschot.nl

Foto’s: Ad van Zelst

Op 2 juni hadden we weer Kids-Sport.
De basisschool De Fonkeling kwam hiervoor
helemaal uit Spoordonk fietsen. We moeten wel
overal vrijwilligers vandaan toveren, want het is
een werkdag. Maar dat lukt toch elke keer weer.
Is ook heel leuk om te doen.

► Esther verwelkomt de kinderen en legt uit wat ze gaan doen.
▼ Gerrie is ook weer van de partij
▼▼Guus is al kampioen (ergens van) en nu zal hij het wel
eens laten zien

Bij Jeanne op de limonade
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ESSEN (B)
BAANWEDSTRIJDEN

Meer foto’s op
www.avoirschot.nl

René van de Ven

Omdat dat we maar met 3 junioren waren
heb ik voor de wedstrijd een oproep laten
doen om te kijken of er een junior
beschikbaar was en het leuk vond om met
onze jongens estafette te lopen.
Onze junioren zijn ook niet van dezelfde categorie,
dus we zouden toch al buiten mededinging lopen.
De 4e loper werd gevonden en we konden dus
starten met een estafetteploeg bij de Jongens
Junioren D.
Stijn van Beers (JJC), Noël en Rens Ackermans
liepen aangevuld met Leon van Dessel van Lierse
AC een hele mooie estafette, die ondanks de korte
voorbereidingstijd in één keer perfect verliep met
goede wissels. Eindtijd: 49.12 sec.

Tjeerd, Rick, Rens, Stijn en Noël waren met trainer René naar
België gereisd om voor het eerst sinds jaren weer eens met “echte”
baanwedstrijden mee te doen.

Behalve deze drie mannen hadden we
ook nog Tjeerd Lieshout (JPA) en Rick
van der Schoot (JPB), 5 atleten dus in 4
verschillende categorieën.
Dat betekende voor mij met m'n manke been zo nu
en dan een lastige situatie omdat ik niet snel
genoeg het veld over kon om iedereen bij elk
onderdeel te begeleiden.
Toch is de wedstrijd prima verlopen, met volgens
mij niets dan PR's, hoewel een aantal onderdelen
voor het eerst zijn gedaan door de leden. Zo had
Stijn voor het eerst speerwerpen met 600 i.p.v. 400
gram en mocht Tjeerd als A-pupil al discuswerpen,
iets wat in Nederland pas bij de Junioren D een
onderdeel is.

Ook liepen Stijn, Noël en Rens voor het
eerst over de horden.
En dat is in België wat moeilijker dan in Nederland,
want daar zijn de horden hoger. Stijn liep derhalve
een 100 m horden op een hoogte die hij in
Nederland pas over 2 jaar voor zijn kiezen krijgt!
Daardoor was het geen vlekkeloze race, maar hij
gaf niet op en is gefinisht zodat er een PR staat.
Volgende keer op Nederlandse hoogte nog maar
eens doen en er dan meteen wat seconden aflopen.
Ook Noël en Rens gingen over de horden. Noël
won zelfs zijn serie in een mooie tijd van 16.64 sec!
(11e in totaal).

Tja Tjeerd, daar sta je dan tussen de Belgen. Kun je op school
vertellen dat je aan internationale wedstrijden meedoet!

Rick werd bij het balwerpen 3e met ruim 21
meter.
Als ik me niet vergis ook een dik PR. Aan het eind van de
dag won Noël door meer dan een meter bij zijn PR te doen
ook nog bij het kogelstoten en verbeterden Tjeerd (24
seconden!) en Rick (12 seconden) hun PR's op de 1000 en
600 meter.
Ik kan als trainer natuurlijk alleen maar supertrots en
tevreden zijn op de prestaties van deze jeugdleden
vandaag. Alleen maar PR's en bovendien een hele knappe
estafette samen met 'gastloper' Leon. Jongens, ik hoop dat
ik jullie allemaal weer in actie zie bij de volgende wedstrijd!
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René

JANSDAG
Foto’s: Ad van Zelst

Aan het einde van het schooljaar nodigt Atletiek
Oirschot de groep 8-leerlingen van de
Oirschotse basisscholen uit voor een dagje
atletiek.
Het is ooit Jansdag genoemd, waarom weet bijna
niemand*.
Maar dat kan de pret niet drukken. Wat werd er weer
fanatiek gestreden op die zonnige donderdag 9 juni! Wie is
de snelste hardloper, wie kan het verst of het hoogst
springen, wie kan het verst de speer werpen of de kogel
stoten?

Hier de beste prestaties:
Meisjes:
Sprint 60 m:
Hoogspringen:
Verspringen:
Kogelstoten:
Speerwerpen:
600 meter:
Beste totaal:

Sem Buitendijk (de Plataan) 9.3 sec.
Lena van de Ven (de Fonkeling) 0,90 m.
Quinty Wouters (de Linde) 3,61 m.
Quinty Wouters (de Linde) 8,66 m.
Demi van Gils (Antoniusschool) 18,49 m.
Demi van Gils (Antoniusschool) 2:52 min.
Quinty Wouters (de Linde) 2133 punten

Jongens:
Sprint 80 m:
Hoogspringen:
Verspringen:
Kogelstoten:
Speerwerpen:
600 meter:
Beste totaal:

Tuur Louwers (de Korenbloem) 11.6 sec.
Maximilian Gussen (de Linde) 1,10 m.
Dima van Ham (de Beerze) 4,11 m.
Alber Termeer (de Beerze) 8,11 m.
Siebe Berben (de Plataan) 23,28 m.
Thieu de Gier (Antoniusschool) 2:41 min.
Sten v. Berben (de Beerze) 2251 punten

Spektakel
De zweedse estafette (400 – 300 – 200 – 100 meter) was
tot slot het spektakelstuk van de dag. Onder luid gejuich
werden de beste lopers naar de finish geschreeuwd. De
estafette werd bij de meisjes gewonnen door school de
Linde en bij de jongens door de Beerze.

*Jeugd Atletiek Nederlandse Scholen
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Bij deze willen wij alle mensen van de
atletiekvereniging, alle ouders, alle
leerkrachten en alle andere mensen bedanken
die het mogelijk hebben gemaakt om van de
jansdag 2016 weer een onvergetelijk dag te
maken.
De ruim tweehonderd kinderen van de scholen
uit Oirschot, Spoordonk, Oostelbeers en dit
jaar voor het eerst ook Middelbeers hebben
weer een ontzettend sportieve en leuke dag
gehad, maar dit alles wat niet mogelijk geweest
zonder de vele vrijwilligers. Nogmaals een
groot woord van dank hiervoor.

Meer foto’s op
www.avoirschot.nl

Ook willen wij de Rabobank nog heel hartelijk
bedanken voor de lekkere en gezonde snack in
de vorm van een bekertje fruit, dat werd door
alle kinderen en begeleiders zeer
gewaardeerd. Ook de springtouwen die ze nog
mee mochten meenemen was een leuke
attentie.
Hopelijk kunnen wij volgend jaar weer een
beroep doen op de vele vrijwilligers zodat we in
2017 weer zo’n mooie en sportieve dag kunnen
organiseren voor alle kinderen uit groep 8.
Namens de organisatie
Tiny, Peggy en Ingrid
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DE
ESTAFETTEPEN
Miranda Bressers

Chantal bedankt voor de Estafettepen :) !!
Even voorstellen: mijn naam is Miranda Bressers,
47 jaar en woon sinds 2002 samen met Toon Erven
in Oisterwijk. Ik ben geboren en getogen in Oirschot
in een gezin dat in het teken stond van de
wielersport, lopen was not done!!

Deze sport voerde de boventoon bij ons,
en om de top te behalen werd alles opzij
gezet.
Van mijn 7e tot mijn 15e levensjaar heb ik geleefd
voor de sport en getracht het hoogste niveau te
halen. Helaas bleek het talent niet toereikend en
heb ik het strakke regime losgelaten en ben als
recreant de wielersport trouw gebleven. Maar het
leed was al snel geleden want wekelijks op stap met
vriendinnen in het Centrum in Wintelre wende ook
snel!

Na enkele jaren naast het wielrennen als
spinninginstructrice, in een benauwde,
warme sportschool les te hebben
gegeven, had ik het gehad met het
binnensporten.
Toon zei me, dan ga je toch mee hardlopen. Lopen,
ik …………….. dat had ik in mijn opvoeding niet
meegekregen!
Even over nagedacht, rennen met Evy gedownload
en op pad. Ai lopen werkt verslavend, oeps ik vind
het toch wel heel leuk. De volgende stap in mijn
loopcarrière was die van €-loper naar een
lidmaatschap bij Atletiek Oirschot. Bijna 25 jaar ben
ik lid van De Pedaleur, een fijne wielerclub. Door
aansluiting bij de atletiekvereniging heb ik nog een
club leren kennen met eveneens sportieve,
gemotiveerde en loyale mensen, waar ik me al snel
thuis voelde!

Na bij diverse bedrijven te hebben
gewerkt, ben ik in 2008 mijn eigen bureau
gestart in de zakelijke dienstverlening.
Concreet betekent dit, wanneer bedrijven op
administratief of secretarieel vlak tijdelijke
ondersteuning nodig hebben, een beroep op me
kunnen doen. Denk hierbij aan het starten van
tijdelijke projecten, vervanging van medewerkers die
vanwege ziekte, vakantie, zwangerschapsverlof of
andere reden tijdelijk niet aanwezig zijn.

Miranda met haar Pinarello. Aan de fiets zal het niet liggen!

Toentertijd een grote sprong in het diepe maar ik
houd wel van een uitdaging!!
Want wanneer jullie dit lezen is de datum 2 juli al verstreken
en triatlon Het Groene Woud een feit. Op het moment dat ik
dit schrijf ben ik nog volop aan het trainen (en zenuwachtig te
zijn…) voor deelname aan mijn
1e kwart triatlon. Vind het heel spannend en achteraf iets te
ambitieus JA gezegd tegen deelname, maar wie A zegt, moet
ook B…..……..

Zo nu hebben jullie me iets beter leren kennen en
hoop jullie allemaal weer snel te zien tijdens de
looptrainingen.
Dan wil ik nu de estafettepen doorgeven aan Miranda Kemps.
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WANDELEN
ABDIJLOOP 2016

Peggy van den Brand
foto’s Cees van de Schoot en Joost van den Brand

Om 8 uur was het verzamelen bij De Enck voor
het vertrek naar Tongerlo.
We moesten nog even wachten op Gerda, want die was
suiker halen voor bij de koffie. Toen ook zij er was zijn we
met twee auto’s vertrokken. Het weer was al prima.
Daar aangekomen via de elektronische weg ingeschreven,
betalen en we konden vertrekken. Maar eerst moest er
nog koffie worden gedronken met de suiker van Gerda.
Ja, Wim en Leny waren namelijk de suiker vergeten mee
te nemen. Na een lekker bakje koffie met een koekje nog
een sanitaire stop en we konden op weg.

Nog even de abdij van buiten bekeken en een
mooie foto gemaakt.
Het lopen ging lekker, de temperatuur liep ook lekker
omhoog, maar het was super wandelweer. We liepen
gelukkig niet in de volle zon, maar onder de bomen. Het
was ook niet al te druk, dus waren we gezellig kletsend al
snel halverwege bij het rustpunt. Daar kon een lekker
pilsje worden gepakt, maar ook water en AA-drink was
volop aanwezig. Ook een stukje sinaasappel of een
stroopwafel gingen er wel in. Na een korte pauze ging de
mooi tocht weer verder.

Om half 2 waren we in Averbode, waar ook een
mooie abdij stond.
Ook hier was voor een lekker abdijbiertje gezorgd. Nadat
we even in het zonnetje hadden gezeten en nog wat
gegeten en gedronken hadden gingen we op zoek naar de
bushalte. Die hadden we al snel gevonden en na een paar
minuten wachten konden we al in de bus stappen. Na een
half uur waren we weer in Tongerlo alwaar we Tonny als
snel weer zagen. Ook zij had zich prima vermaakt, wat
gewandeld, abdij bekeken, een soepje gegeten en wat
gekletst met de mensen.

We waren net op tijd om de start van de
hardlopers te kunnen zien.
Er stonden heel veel mensen te wachten om te mogen
gaan rennen. Ik denk dat de eerste lopers er al een paar
kilometer op hadden zitten toen de laatste nog moesten
starten. Intussen kregen sommige toch al wel een beetje
honger dus besloten we om naar Kasterlee te gaan om bij
het IJsmanneke een lekker bordje friet te gaan eten. En
lekker was het zeker met nog een heerlijk ijsje toe. Daarna
konden we moe maar voldaan weer op weg naar huis.

Rond half zeven waren we weer terug bij De
Enck.

Tijdje niet hardgelopen?
Geblesseerd?
Haak aan bij onze wandelgroep!
Goeie klets en koffie na.

Toen Gerda de rest van de haar suiker weer terug had
kon iedereen weer naar huis. We hebben een zeer mooie
en gezellige dag gehad en hij is zeker voor herhaling
vatbaar.

Groetjes Peggy van den Brand en de rest van de
wandelaars (Wim en Leny, Martien en Tonny, Cees,
Joost, Gerda en Mien)
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OIRSCHOTSE
STOELLOOP
tekst: Sandra Verhagen

Onze razende reporter Sandra beschrijft wat
en wie ze allemaal tegenkomt voor, tijdens en
na de Oirschotse Stoelloop

►Bij het inschrijftafeltje tref ik verkeersregelaar Erwin.
Hé! Die heb ik een poos geleden voor de ingang van de
Lidl een flyer in zijn handen geduwd. Daarna heb ik hem
en zijn vrouw Colinda proberen te overtuigen van het nut
van de hardloopcursus. Mijn promotieverhaaltje blijkt zijn
vruchten afgeworpen te hebben! Ze zijn beide met de
cursus begonnen en zijn erg enthousiast.
Voor Erwin is 10 km nog net iets te veel. ‘Eén rondje ga
ik niet lopen. Dan ga ik liever nu hier helpen en loop ik er
volgend jaar gewoon drie.’ Top!

Het wordt tijd om richting de finishlijn te
wandelen. Onderweg probeert het
dweilorkest de stemming er in te krijgen.
Het lukt ze. Ik ga eens kijken of de Atletiek
Oirschot leden nog iets te melden hebben.

►Conny Neggers (352) weet niet zeker of ze 2 of 3
rondjes gaat lopen. Ze heeft pas weer enkele zaterdagen
en woensdagen mee gelopen. (resultaat 55:46 minuten, 3
rondjes dus)

►Miranda Bressers en Chantal van der
Meijden zijn aan het oprekken. Miranda is
aan het trainen voor de triatlon. Op het
moment gaat het zwemmen en fietsen
heel goed, het hardlopen wat minder. Ze
hoopt haar tijd van vorig jaar, ‘Rond de 55
minuten’, te kunnen halen. (beide dames
lopen 55:05 minuten, PR)
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►Frank Michielsen voelt zich goed. Hij gaat voor de 50
minuten. Hier komt Frank na 48:24 minuten over de
finish. PR!

◄ Marieke Meeuwis zet hoog in. ’53 minuten, maar niks
verplicht.’ Ze haalt het in 52.40.

◄ Terry Hermus: ‘Het ging niet zo goed.’
Niet zo goed? Wel een PR in 56:28 min.

◄ Miranda Kemps, Mieke
Bouwman en hun beider
dochters stonden mooi op de
voorkant van het
Weekjournaal. Samen
kwamen ze vorig jaar over de
finish.
Miranda: ‘Fleur had een
feestje vanavond, dus die
loopt niet mee.’
Miranda haalt het in 01:03:08
uur.
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OIRSCHOTSE
STOELLOOP
tekst: Sandra Verhagen

De ‘volwassen’ wedstrijd is van start gegaan. Ik zoek een
mooi plekje op het terras bij Hotel de Kroon. Rood wijntje
erbij, pinda’s, wie doet je wat? De tijd vliegt voorbij. Dat
geldt ook voor de Atletiek Oirschot leden. Goed bezig
hoor.

►Volgens René Coolen valt het ‘atmosferisch
gezien’ niet mee vandaag. Vorig jaar liep hij
43,32. Zou een 43 erin zitten?
Terug bij de finish zie ik René Coolen afgemat
op de grond zitten. ‘Ik loop me helemaal leeg
hè? Maar daar is het een wedstrijd voor.’
(43:48 minuten)

◄ Johan Koppen (225)
is heel tevreden met zijn
tijd. (47:34, PR)
De zoon van Cees
Koppen (45:14) wordt
gefeliciteerd door zijn
moeder die bij de
waterpost op de Markt
assisteert.

►Ad van Zelst (1!) baalt, hij wilde
het clubrecord M70 verbeteren.
‘Het is niet gelukt, veel te warm.’
Hij mag toch tevreden zijn met zijn
tweede plaats bij de M65, zou ik
zeggen (49:59 min.).
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Meer foto’s op
www.avoirschot.nl

DE FOTO’S VAN DE CANDYRUN EN DE OIRSCHOTSE
STOELLOOP
Omdat ik dit jaar zelf weer meeloop
probeer ik wat fotografen te regelen voor
een fotoverslag op de website. Van de
volgende onderwerpen wil ik graag foto’s
hebben: twee keer een start en finish van
de Candy-Run, start en finish van de
Oirschotse Stoelloop, wat foto’s langs het
parcours, van onze vrijwilligers, foto’s voor
de sponsors.

Dat kun je onmogelijk in je eentje,
er zijn minimaal 2 fotografen nodig.
Adrie Louwers meldt zich als eerste aan.
“Maar liever niet alleen”. Dan mailt Luc
Kenter dat hij het graag wil doen, maar
mogelijk niet op tijd kan zijn. Vrijdagavond
een berichtje van Harry Pieschel: hij komt
ook.

Tijdens de wedstrijd blijkt dan dat
ook parcourswacht Toon Erven
zijn camera in de aanslag heeft.
En in de Boterwijksestraat staat de man
van Conny, Twan van Dijck.
▲Wim Verhagen (238) was er vorig jaar niet bij. Hij is van
plan het rustig aan te doen. ‘De tijd is niet belangrijk. Ik denk
zo rond de 53 minuten.’ Goed geschat, Wim: 53:57.

▼Ruud de Brouwer (202) heeft vorig jaar de
hardloopcursus gevolgd. Dit was zijn allereerste wedstrijd.
Waarschijnlijk niet zijn laatste, want het ging hartstikke
goed. (52:28 min.)

Uiteindelijk leveren 5 fotografen
meer dan 1300 foto’s in. Dat kost
een dag om die allemaal te
selecteren en daarna op de
website te plaatsen. Maar dat heb
ik er wel voor over!
Ad van Zelst

Al met al was het weer
een fantastische
Stoelloop, waar veel
mensen plezier aan
hebben beleefd. Dank
aan de organisatie!
Groetjes, Sandra
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BOCKENREIJDER
foto’s Wim de Croon en Arianne Timmermans

Het komt uit Spoordonk en…
Kijk, dat was nog eens een mooi idee van
Jan Swaans: een trainingsloopje naar de
Bockenreijder. Daar lunchen (middageten
noemen ze dat in Sporring), een (een?) pilsje
pakken en terug naar huis… dat zien we wel.
De inschrijflijst in het clubhuis liep gestaag
vol. Ook de wandelaars sloten zich aan. Het
weer was goed, droog, niet te warm, maar
het was wel 17 km!
En voor de terugreis stond er een huifkar
klaar.
Goed gedaan!
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▲De wandelaars: Leny, Gerda, Harrie, Jan, Ria, Joke
(en Irene, Sandra en Wim).

►Het is druk op zondag bij de Bockenreijder, je moet
zoeken naar een plaatsje.

▼Een of twee trappistjes kunnen geen kwaad…

▼▼Terug met de huifkar
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CV Ketel kapot?
Oirschot tel:0499-550584
info@vandeschoot.nl
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VERKIEZING
BESTUUR

Maandag 30 mei.
De uitslag van de enquête was helder.
De leden hebben aangegeven welke
koers onze vereniging moet volgen en
wat ze van het bestuur verwachten. Dat
ze het belangrijk vonden bleek wel uit de
grote opkomst: het clubhuis zat weer
ramvol.
De stemming was zo gebeurd: om 9 uur
hadden we een nieuw bestuur in de
persoon van Henry van der Schoot en
kon iedereen weer naar huis.

Interim-voorzitter Jeanine legt de stemprocedure uit en hoe er
gehandeld wordt als er dit gebeurd of als er dat gebeurd.

Met het resultaat zal wel niet iedereen
vrede hebben, maar een echte meertraps
raket gaat de eerste meters ook maar
langzaam omhoog.
Het interim-bestuur blijft aan voor de
lopende zaken en Henry kan als
‘formateur’ aan de gang

En dan gaat Heidi met de emmer rond om de stembriefjes te
verzamelen.

Een bekend gezicht, ons nieuwe bestuurslid Henry van der Schoot
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CLUBESTAFETTE
foto’s Ad van Zelst

Tja, waarom hadden we veel minder teams
(8 tegen 15) dan vorig jaar? Lag het aan het
weer? Aan het EK voetbal? Vonden ze het
vorig jaar maar niks?
De thuisblijvers hadden
ongelijk, het was weer een
prachtige wedstrijd. Beetje
onoverzichtelijk allemaal,
maar mooi om mee te
maken. En de jury hield
het allemaal keurig bij,
zodat uiteindelijk het team
Harrie Bullens, Wim de
Croon, Ruud de Brouwer
en Eveline Timmermans
won. Ze legden in 45
minuten 11,575 km af, een
gemiddelde van 15,4
km/u!

◄ 19:15 uur, de start van de
clubestafette 2016. Harrie is
al de hoek om!

◄ De eerste wissels. Hier ligt
het nog dicht bij elkaar.
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Meer foto’s op
www.avoirschot.nl

Het winnende team in twee foto’s: Harrie, Eveline, Ruud, Wim.

Mooie wissel (Luc en Adrie). Ze werden laatste maar krijgen wel de stijlprijs!

Acht teams, acht juryleden

Hannie bewaakt de slagroomspuit
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HARDLOOPCURSUS

Woensdag 15 juni werd de hardloopcursus
2016 afgesloten met een bosloop. Dit jaar
hadden we meer dan 50 inschrijvingen,
waaronder 6 leden van onze club. Uiteindelijk
mochten 45 cursisten het diploma in ontvangst
nemen.
Drie cursisten hadden geen enkele les gemist:
Colinda van Gisbergen, Esther Fiddelaers en
Ellen van den Boomen. Zij kregen van trainer
Adrie Louwers een clubhanddoek.
Naast het diploma kregen de cursisten ook een
flyer mee met een mooie aanbieding: voor 20
euro mogen ze meedoen met een
vervolgprogramma, dat loopt tot 1 oktober. Als
ze dan lid worden hoeven ze pas vanaf 1
januari 2017 contributie te betalen.
Inmiddels heeft een aantal cursisten zich
meteen al als lid aangemeld, zo goed was het
bevallen.

► Renovatie/nieuwbouw platte daken
► Service onderhoud en inspecties
► Goten H.W.A.

▼ Esther krijgt een clubhanddoek van Adrie Louwers: geen
enkele les gemist!

Jan van der Helm
Spoordonkseweg 95B - 5688KC Oirschot
mobiel: 06 1267 3285
e-mail: jan@vanderhelmdaktechniek.nl
website: www.vanderhelmdaktechniek.nl
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Meer foto’s op
www.avoirschot.nl

▲ Woensdag 22 mei: voor het eerst de wijk in!

► De trainers waren Pieter van Esch, Adrie Louwers,
Joost van Kuringen en Cees van de Schoot. Aan het
begin en einde van de cursus was Toon de Croon er
ook nog even bij. Zij kregen namens alle geslaagden
een mooie geranium (of zoiets) aangeboden

▼Ze waren er niet allemaal, die laatste cursusdag.
Maar als we deze mensen aan het einde van het jaar
bij ons ledenaantal kunnen tellen…
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HET ONGELUK (2)
René van de Ven

In de vorige Spike vertelde ik over het ongeluk, de val van de trap
waarbij ik helaas mijn enkel en kuitbeen brak.
Een open breuk ook nog eens, en vervolgens een mislukte operatie, waarna een
tweede operatie noodzakelijkerwijze volgde. Op 28 april jl. ging eindelijk het gips eraf
en begon het traject van langzaam revalideren.

Ik heb geen tijd te verliezen, zo dacht ik.
Dus 28 april gips eraf, 29 april direct naar de sportfysio. Sindsdien twee keer per
week intensief fysiotherapie, thuis oefeningen doen en fietsen op de tacx (zo’n ding
waar je je fiets in kunt hangen en dan op de plaats kunt fietsen). In eerste instantie
werd ik bijna depressief van de aanblik van mijn verschrompelde been en hoe weinig
ik ermee kon, maar hoe slechter je ervoor staat hoe sneller je progressie kunt
boeken.

Dat bleek ook, want in het begin ging het hard.
‘In 4 tot 6 weken opbouwen naar volledig belasten’, had de orthopeed gezegd. Maar
na twee en een halve week was volledig belasten een feit. En niet geforceerd, maar
onder toeziend oog van de sportfysio. De mate waarin het gewricht kan bewegen, de
zogenaamde ‘range of motion’ (ROM), verbeterde minder snel doch significant in
vergelijking met de dag dat ik uit het gips kwam. De depressiviteit was weg en was
vervangen door motivatie.

Die motivatie wist de fysio echter goed te temperen.
Althans, hij wees me erop dat motivatie prima is, maar niet te forceren en het herstel
de tijd te gunnen. ’Hou ook rekening met tegenslag’. Nou, tegenslag is het niet echt,
maar een stagnatie wel. De belastbaarheid is goed, maar de ROM blijft achter. Dat
betekent dat ik bijvoorbeeld niet door mijn hurken kan zakken en mijn tenen veel
minder ver naar mijn knie kan optrekken dan zou moeten. Ook de andere kant op,
dus bij het op mijn tenen gaan staan blijft de ROM achter.

De orthopeed gaf echter aan dat dit volstrekt normaal is.
Het letsel moet niet onderschat worden en heeft echt tijd, tijd en nog eens tijd nodig
om te herstellen. De komende tijd langzaam, gedoseerd opbouwen naar normale
belasting. Zelfs weer rustig gaan dribbelen, al zal dat beginnen met hooguit 30
meter. De moedeloosheid sloeg me om de oren. ‘De ROM komt vanzelf weer terug’,
verzekerde de orthopeed mij. ‘Op den duur’. En dat kan dus nog wel even duren
helaas.

Voorlopig zal de sportfysio dus nog wel twee keer per week op mijn
programma blijven staan en zijn korte stukjes wandelen het
maximale.
Hopelijk kan ik de komende maanden weer nieuwe stappen in het revalidatieproces
zetten, want hoewel ik de laatste jaren geen fanatieke hardloper was kan ik niet
wachten tot ik weer de hei op kan. Wordt vervolgd.
René van de Ven
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EEN GEWELDIGE
ERVARING ALS
TRAINER René van de Ven
René van de Ven

Sinds een jaar of vijf geef ik op dinsdag
werptraining op de baan van GM in Best.
Gezien mijn specialisatie in het speerwerpen is er
een vast groepje ontstaan dat zich voor het
overgrote deel daarop toelegt. Eén van hen is Ans
Saalberg uit Veldhoven. Zij meldde zich twee jaar
geleden bij mij met de vraag of ze mee mocht
komen doen nadat ze na een ‘break’ van 25 jaar
weer was begonnen met atletiek.

Toen ze begon wierp ze een meter of 26.
Dat lijkt niet zo indrukwekkend misschien, maar ik
zie het de meeste dames in de categorie Masters
55 nog niet doen! De samenwerking loopt al jaren
goed en Ans ging technisch met sprongen vooruit.
De afstanden komen dan vanzelf en vorig jaar
behaalde zij een bronzen medaille bij de
Wereldkampioenschappen Atletiek voor masters in
Lyon. Aan het eind van het seizoen had ze haar PR
verbeterd naar 30.89m, liefst 4 meter verder dan
het jaar ervoor!

Dit seizoen stond voor Ans in het teken
van de Nederlandse kampioenschappen,
11 en 12 juni in Amersfoort.
Vanwege mijn eigen situatie, die vervelende enkelen kuitbeenbreuk begin maart dit jaar, heb ik enkele
weken geen training kunnen geven. Aan de andere
kant ben ik zelf uitgeschakeld qua wedstrijden dit
seizoen en heb ik, sinds ik terug op de baan ben
als trainer, mijn aandacht volledig op het coachen
kunnen richten.

De afgelopen weken zag ik dat de
puzzelstukjes langzaam op de juiste
plaats begonnen te vallen.
Steeds meer lukte, steeds meer kleine technische
dingetjes gingen op de automatische piloot, maar
net niet allemaal tegelijk. Dan weet je als trainer dat
er potentie in zit, maar die moet je eruit zien te
krijgen en liefst op ‘le moment suprême’ natuurlijk!

Ans Saalberg in Amersfoort (foto Harrie in ’t Veld)

Dat moment was zaterdag 11 juni in
Amersfoort.
In alle vroegte heen, want je moet je op tijd melden voor
zo’n kampioenschap. De wedstrijd was het
openingsonderdeel van het NK, om 10 uur ’s ochtends.
De warming-up zag er goed uit, maar tijdens de wedstrijd
moest het gebeuren. De eerste poging was direct raak:
geen perfecte, maar wel een hele goede worp! Ik stond
aan de kant te juichen al voordat de afstand op het
scorebord kwam: 34.11 meter! Een verbetering van haar
PR met bijna 3 meter en slechts 69 cm onder het
Nederlands Record!
De concurrentie, waarvan één dame dit jaar al 33,84 m
had geworpen en Ans vorig jaar op het WK ruim had
verslagen, was compleet afgebluft. Verbazing en
bewondering bij de concurrenten, wat mooi was om te
zien.

Nadien werden overal excuses gezocht, maar
dat was volstrekt onnodig.
De conclusie was simpelweg dat er eindelijk uit kwam wat
er al weken in zat. De puzzelstukjes vielen in elkaar en
dat is waar je als coach op hoopt.
De spanning is er nu even af, maar het nieuwe doel is
natuurlijk het Nederlands Record. Ook dat zit er zeker in,
maar dan moeten nog wat meer kleine technische
dingetjes samenvallen, er blijft immers altijd iets te
verbeteren. Maar deze titel, dit Nederlands
Kampioenschap nemen ze ‘ons’ niet meer af. De medaille
is natuurlijk voor Ans, maar als trainer geniet ik er enorm
van mee en heb ik misschien wel een klein gouden
randje invloed gehad. In elk geval was het een geweldige
ervaring als trainer.
Groeten, René
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HIELSPOOR

Podotherapie Brons verzorgt elke laatste
woensdag van de maand* de loopanalyse bij
Atletiek Oirschot. Zie het artikel in Spike 2016-2,
pag. 39. Podotherapie Brons is gevestigd in Best
en Oirschot. Info: www.podotherapiebrons.nl

Judy van de Schoot, Podotherapie Brons

*niet in de vakantiemaanden

Een veel voorkomende blessure bij hardlopers is een
hielklacht. Podotherapie Brons legt uit wat dit is.
Onder de voet zit een peesplaat (fascie), welke begint bij de hiel en
aanhecht aan de uiteinden van de middenvoetsbeentjes. Deze niet
elastische peesplaat ondersteunt het lengtegewelf van de voet ter
hoogte van de voetzool. Door deze belangrijke functie kan de peesplaat
gemakkelijk geïrriteerd/ overbelast raken, wat fasciitis plantaris wordt
genoemd. De pijnklachten bevinden zich bij deze aandoening ter hoogte
van de aanhechting van de peesplaat op het hielbeen en/of in het
verdere verloop van de peesplaat richting de tenen.
In de volksmond staat deze klacht bekend als ‘hielspoor’. Deze term
suggereert dat er sprake is van een stukje botaanwas aan het hielbeen
wat irritatie geeft. In werkelijkheid gaat het meestal om een
irritatie/ontsteking van de peesplaat.

Ontstaan
Peesplaatirritatie ontstaat vaak ten gevolge van meerdere factoren. Een
belangrijke factor is een standsafwijkingen in de voet en overbelasting.
Daarnaast kunnen het dragen van inadequate schoenen en overgewicht
een rol spelen.

Symptomen
Een typische klacht is hielpijn bij belasting en opstartklachten na rust. De
pijn is vaak 's ochtends het meest aanwezig, vooral bij het opstaan en dit
gaat soms samen met stijfheid. De pijn is meestal gelokaliseerd aan de
voetzoolzijde van de hiel. De klachten kunnen na belasting zoals
hardlopen erger worden.

Podotherapie
Fasciitis plantaris duurt gemiddeld 6 tot 18 maanden. Een vroege
behandeling kan de duur bekorten. Het is belangrijk de voet te
ondersteunen om overrekking van de pees te vermijden. Een goede,
stabiele schoen met al dan niet een corrigerende podotherapeutische
inlegzool is een eerste vereiste. Daarnaast is het belangrijk dat de
belasting wordt aangepast zodat de stucturen voldoende rust krijgen om
te genezen.
Een podotherapeut kan in sommige gevallen de pees direct ontlasten
door een taping aan te leggen, waardoor de trekkracht op aanhechting
van de peesplaat verminderd. Ook kan de podotherapeut u
schoenadvies en rekoefeningen geven.

Voorbeelden van rekoefeningen
Oefening om opstartklachten in de ochtend te verminderen: Voordat u uit
bed stapt en de voet gaat belasten kunt u om de pijnklachten te
verminderen de voet rekken. Hiervoor neemt u een handdoek of riem
(welke ter hoogte van de voorvoet geplaatst is) en trekt u de voet naar u
toe. Hiermee wordt de peesplaat aan de onderzijde van de voet
opgerekt.
Oefening om doorbloeding van de peesplaat te stimuleren: Pezen
hebben van nature een slechte doorbloeding en om dit bij klachten te
stimuleren kun u de voet masseren. Dit kan met de hand maar ook bijv.
door een tennis- of golfballetje op de grond te leggen en hier over te
rollen met de voet.
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UITSLAGEN

De uitslagen worden dagelijks bijgehouden op onze website. Dat is allemaal
handwerk. Dus als je een naam mist, of er staat een foutje in: graag even
doorgeven aan de beheerder uitslagen vanzelst-westland@chello.nl

Dinsdag 3 mei 2016

Open Baanwedstrijd 2016-1, Oirschot

Helaas hadden we vanwege de vakantie een lage opkomst, maar de aanwezige jeugdleden kregen daardoor wel de
mogelijkheid om wat andere onderdelen te proberen dan zij gebruikelijk voorgeschoteld krijgen en dat leverde een
paar mooie PR’s op. Bij de senioren en masters was het leuk om te zien dat twee mannen van DES uit Eersel
deelnamen. Zelf kon ik helaas niet meedoen vanwege mijn gebroken ledemaat, dus was ik slechts als jury aanwezig.
Jac bedankt voor het regelen van de juryleden. Het laatste woord is aan Ton van Liempt: proficiat Ton met het
clubrecord discuswerpen mannen M70!
* = is (nog) geen lid van Atletiek Oirschot, deelname buiten mededinging
1 = geen officieel onderdeel meer voor deze categorie
onderdeel
naam
positie
cat.
prestatie
punten
cr
pr
Balwerpen
Nicky Verbakel
1e
MPA
24,76 m
PR

Speerwerpen

Discuswerpen

Thijs van den Brand

1e

JJD

16,84 m

PR1

Stijn van Beers

1e

JJC

33,75 m

PR1

Nicky Verbakel

1e

MPA

17,65 m

PR

Thijs van den Brand

1e

JJD

11,12 m

PR

Stijn van Beers

1e

JJC

20,23 m

PR

Jeroen Duif* (GM)
Bart Noyen

1e
2e

MSen
MSen

33,05 m
30,14 m

Johan van den Heuvel* (DES)

1e

M45

24,28 m

Henk Knapen* (DES)

1e

M70

16,79 m

Nicky Verbakel

1e

MPA

14,77 m

PR1

Thijs van den Brand

1e

JJD

10,37 m

PR

Stijn van Beers

1e

JJC

17,48 m

PR

Bart Noyen
Jeroen Duif* (GM)

1e
2e

MSen
MSen

24,74 m
24,63 m

Johan van den Heuvel* (DES)

1e

M45

18,02 m

Martien van de Ven

1e

M65

20,43 m

Henk Knapen* (DES)
Ton van Liempt

1e
2e

M70
M70

21,15 m
12,78 m

CR
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Vreugde,
verdriet,
spanning,
sensatie…
Je leest het allemaal
in de Spike!

donderdag 5 mei 2016
onderd.

naam

15 km

Cees Koppen
Nellie van Beers

10 km

Johan Koppen

Dreefloop, Deurne
positie

cat.

prestatie

5
1

M50
V45

01:08:40
01:08:58

recr

00:48:41

pr

cr

km/u
13,11
13,05

PR
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12,32

zaterdag 21 mei 2016

Oirschotse Stoelloop, OIRSCHOT

Een wat tegenvallende deelname aan onze wegwedstrijd dit jaar. Lag het aan het drukkend warme weer? Dat drukte in
ieder geval de prestaties, want echt snel werd er niet gelopen. Van onze club deden 50 leden mee, waarvan er toch nog
13 hun pr op de 10 km konden verbeteren. En we hadden een mooi podium bij de V45: helemaal blauw met Antoinet
Hems, Nellie van Beers en Tineke van den Heuvel. Ad van Zelst werd 2e bij de M65.
* gastloper, (nog) geen lid
onderd.

naam

10 km

Bart Putmans
René Coolen
André van Gerven
Harrie Bullens
Cees Koppen
Antoinet Hems
Henk van Gerven
Nellie van Beers
Bas Spanjers
Johan Koppen
Ronald Poos
Martijn Keetels
Frank Michielsen
Joost van Kuringen
Tineke van den Heuvel
Ad van Zelst
Reny van Straten
Michael Boon
Marjo Priem
Adrie van de Wal
Piet van Oirschot
Ruud de Brouwer
Marieke Meeuwis
Danny van Overdijk
Wim Verhagen
Ton Smetsers
Paul Welvaarts
Conny van de Wal
Chantal van der Meijden
Miranda Bressers
Marij Maas
Joke Bullens
Eveline Timmermans
Conny Neggers
Terry Hermus
Jan Kemps
Frans Verhagen
Marinka Michielsen
Henriëtte van Overbeek
Miranda Kemps
Ellen van Beers
Thea de Jong
Jeanne van Oirschot
Marijke de Graaf
Hans van Hal

positie

4
1
6
2

3
2

8

cat.

prestatie

pr

recr
recr
recr
recr
M55
V45
M55
V45
recr
recr
recr
recr
recr
recr
V45
M65
recr
recr
recr
recr
M55
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr

00:41:07
00:43:48
00:44:43
00:44:51
00:45:14
00:46:06
00:46:07
00:46:16
00:46:56
00:47:34
00:47:55
00:47:57
00:48:24
00:48:29
00:48:45
00:49:59
00:50:53
00:50:57
00:51:08
00:51:57
00:52:09
00:52:28
00:52:40
00:53:27
00:53:57
00:54:01
00:54:11
00:54:44
00:55:05
00:55:05
00:55:24
00:55:24
00:55:27
00:55:46
00:56:28
00:58:31
00:58:33
01:01:38
01:01:43
01:03:08
01:05:41
01:06:10
01:06:11
01:08:08
01:08:09

PR

cr

PR

PR
PR

PR

PR

PR
PR
PR
PR

PR

PR
PR

km/u
14,59
13,70
13,42
13,38
13,26
13,02
13,01
12,97
12,78
12,61
12,52
12,51
12,40
12,38
12,31
12,00
11,79
11,78
11,73
11,55
11,51
11,44
11,39
11,23
11,12
11,11
11,07
10,96
10,89
10,89
10,83
10,83
10,82
10,76
10,63
10,25
10,25
9,73
9,72
9,50
9,13
9,07
9,07
8,81
8,80

Trainen is mooi, maar wedstrijden maken er een sport van!
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zaterdag 21 mei 2016

Oirschotse Stoelloop, OIRSCHOT

* gastloper, (nog) geen lid
6.7 km

Michael Fleur*
Noël Ackermans
Maurice Ackermans
Patrick van Kessel*
Mariëlle van de Moosdijk*

recr
recr
recr
recr
recr

00:38:32
00:39:15
00:39:16
00:42:20
00:42:20

10,43
10,24
10,24
9,50
9,50

3.4 km

Nickie Fiers
Rens Ackermans
Lizeth Drabbels

recr
recr
recr

00:18:12
00:20:09
00:21:36

11,21
10,12
9,44

zaterdag 4 juni 2016

AAS-criterium, Essen (B)

Voor het eerst sinds lange tijd ging onze jeugd weer eens naar baanwedstrijden buiten Oirschot. Het regende PR’s en
er waren zelfs enkele podiumplaatsen!
*gastdeelnemer, geen lid
HoogVerDiscus60 m
80 m
100 m
Speerspringen springen
werpen
sprint
horden
horden
werpen
600 g
600 g
Stijn van Beers
1,30 m
35.92 sec
15,15 m
pr
pr
Noël Ackermans
16.64 sec
1e + pr
Rens Ackermans
21.11 sec
pr
Léon van Dessel*
Rick van de Schoot
Tjeerd Lieshout

Balgooien

2,87 m
pr
2,34 m
pr

7,36 m
pr

150 m

200 m

Stijn van Beers

11.16 sec
pr

Kogelstoten
3 kg

1000 m

600 m

4 x 80 m
estafette

31.70 sec
pr

Noël Ackermans

23.33 sec
pr
25.67 sec
pr

Rens Ackermans

8,93 m
1e + pr
5,61 m

49.12 sec
2e

Léon van Dessel*
Rick van de Schoot

21,30 m
3e + pr

2:35.74 min
pr

Tjeerd Lieshout

4:24.63 min
pr

vrijdag 10 juni 2016
onderd.

naam

42.2 km

Henk van Gerven
Piet van Oirschot

25 km

Antoinet Hems
Tineke van den Heuvel
Martijn Keetels

Great Breweries Marathon, Puurs (B)
positie

cat.

prestatie

pr

cr

24
19

M55
M60

04:08:57
04:45:34

10,17
8,87

48
12
297

V45
V55
Msen

02:40:59
02:41:04
02:41:57

9,32
9,31
9,26
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zondag 12 juni 2016

Triathlon Terheijden, Terheijden

Eveline Timmermans liep als voorbereiding op de Triathlon Het Groene Woud in Terheijden de 1/8 triathlon. Resultaat
een mooie 2e plaats bij de V40!
onderd.

naam

24.5 km

Eveline Timmermans

positie

cat.

prestatie

2

V40

01:25:45

zondag 12 juni 2016

pr

cr

km/u
17,14

Maastrichts Mooiste, Maastricht

Prachtig! In deze zware wedstrijd over de Sint Pietersberg werd Nellie van Beers 1e in een tijd van 1:17:58 uur over de
10 engels mijlen. Deze tijd was slechts 6 seconden verwijderd van het clubrecord, dat ook op naam van Nellie staat.
Cees Koppen, sinds kort in de categorie M60, werd mooi 4e.
onderd.

naam

10 em

Cees Koppen
Nellie van Beers

positie

cat.

prestatie

4
1

M60
V60

01:17:00
01:17:58

woensdag 15 juni 2016

pr

cr

km/u
12,55
12,39

Clubestafette, Oirschot

Acht teams streden 45 minuten om het hardst.
lopers
pos
#
Harrie Bullens, Wim de Croon, Eveline Timmermans, Ruud de Brouwer
1e
8
Ria Pijnenburg, Jac van Heerebeek, Mieke Bouwman, Toon Erven
2e
5
Ronald Poos, René Sterken, Nicole Evers, Joos van Haaren
3e
7
Wilma Huybers, Marij Maas, Pieter van de Kerkhof, Hans van Hal
4e
4
Wally van Mierlo, Hans Hoogmoet, Esther de Wert, Henriëtte van Overbeek
5e
3
Tineke van den Heuvel, Hans Büsgen, Jan Kemps, Marja der Kinderen
6e
2
Nellie van Beers, Danny van Overdijk, Frans Verhagen, Marjon de Kort
7e
1
Reny van Straten, René Coolen, Luc Kenter, Adrie Louwers
8e
6

afstand
11.575
11.050
11.000
10.900
10.450
10.375
10.300
10.125

km/u

coördinatoren: Adrie Louwers en Irene van Gestel

zondag 19 juni 2016
onderd.

naam

21.1 km

Cees Koppen
Nellie van Beers
Tineke van den Heuvel

10 km

Hans van Hal

Vaderdaglopen, Sint-Oedenrode
positie

cat.

prestatie

pr

cr

4
1
5

M55
V55
V55

01:38:40
01:38:43
01:49:21

12,83
12,82
11,58

recr

00:53:42

11,17
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km/u

De glorie, het zweet, de tranen…
volg het in de Spike!
Donderdag 16 juni 2016

Open Baanwedstrijd 2016-2, Oirschot

De 2e open baanwedstrijd van het jaar werd goed bezocht! Vooral de categorie Meisjes Pupillen A zat plots flink vol en
dat leverde een mooie strijd op! Dankzij doortastend optreden van de kundige jury (grote dank aan Jac, Adrie, Toon,
Martien, Mieke, Esther, Bart!) onder leiding van Jac liepen we niet meer dan een kwartier uit. Dat de Jongens Junioren
C in de drukte per ongeluk een 80m sprint in plaats van de gebruikelijke 100m liepen mocht de pret niet drukken. Er
werd zeer goed gepresteerd ondanks de matige (regenachtige) weersomstandigheden. Zelf deed ik voor het eerst uit
stand weer een wedstrijdje mee sinds mijn gebroken enkel. Het viel niet mee, maar het erbij zijn en meedoen was me
veel waard. Hoogtepunt van de avond was echter opnieuw een clubrecord bij de Mannen Masters 70, ditmaal Ad van
Zelst met 17.9 sec op de 100m, meer dan een halve seconde sneller dan het oude clubrecord.
Op 12 juli as. is de 3e open baanwedstrijd van dit seizoen. We zien graag alle deelnemers (en liefst nog meer) terug
voor opnieuw een gezellige wedstrijd, hopelijk dan met een stralende zon dan kan het helemaal niet meer kapot. Dank
nogmaals aan de jury, maar ook aan alle aanwezigen voor de gezellige geslaagde wedstrijd.
* = is (nog) geen lid van Atletiek Oirschot, deelname buiten mededinging
onderdeel
naam
positie
cat.
Sprint 40m
Tessa van der Heijden*
1e
MPB
Roos van Sprang*
2e
MPB
Joyce van Eindhoven*
3e
MPB
Saskia Brombacher*
4e
MPB

prestatie
8.2 sec
8.5 sec
8.8 sec
10.2 sec

punten

cr

pr
PR
PR
PR
PR

Dries Smulders
Rick van der Schoot
Sebastian van Schaik Moran*

1e
2e
3e

JPB
JPB
JPB

7.4 sec
8.3 sec
8.4 sec

PR
PR
PR

Sprint 60m

Eva van der Heijden*
Nicky Verbakel
Annabel van Schaik Moran*
Lena Smulders
Maud van Roessel*
Imke van der Meijden*
Zoë Leenders

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e

MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA

10.5 sec
10.6 sec
10.8 sec
11.4 sec
11.7 sec
11.8 sec
12.4 sec

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

Sprint 80m

Noël Ackermans
Rens Ackermans
Thijs van den Brand

1e
2e
3e

JJD
JJD
JJD

12.8 sec
14.5 sec
17.2 sec

PR
PR

Dereje van Hagen*
Stijn van Beers

1e
2e

JJC
JJC

10.8 sec
12.0 sec

PR
PR

Bart Noyen

1e

Msen

14.5 sec

Ad van Zelst

1e

M70

17.9 sec

Noël Ackermans
Rens Ackermans
Thijs van den Brand

1e
2e
3e

JJD
JJD
JJD

20.65 m
11.87 m
10.83 m

PR
PR
PR

Stijn van Beers
Dereje van Hagen*

1e
2e

JJC
JJC

20.81 m
16.53 m

PR
PR

René van de Ven
Bart Noyen

1e
2e

Msen
Msen

25.85 m
23.87 m

Jacqueline Thijssen (GVAC)

1e

V45

21.15 m

Ans Saalberg (GVAC)

1e

V55

16.95 m

Martien van de Ven

1e

M65

20.96 m

Sprint 100m

Discuswerpen

CR
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UITSLAGEN

Donderdag 16 juni 2016

Open Baanwedstrijd 2016-2, Oirschot

vervolg
* = is (nog) geen lid van Atletiek Oirschot, deelname buiten mededinging
onderdeel
naam
positie
cat.
Hoogspringen
Tessa van der Heijden*
1e
MPB
Roos van Sprang*
2e
MPB
Joyce van Eindhoven*
3e
MPB
Saskia Brombacher*
4e
MPB

prestatie
0.95 m
1.00 m
0.75 m
0.80 m

punten

cr

pr
PR
PR
PR
PR

Rick van der Schoot
Dries Smulders
Sebastian van Schaik Moran*

1e
2e
3e

JPB
JPB
JPB

0.95 m
0.95 m
0.85 m

PR
PR
PR

Nicky Verbakel
Lena Smulders
Eva van der Heijden*
Zoë Leenders
Imke van der Meijden*
Maud van Roessel*
Annabel van Schaik Moran*

1e
2e
3e
4e
4e
6e
7e

MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA

1.10 m
1.10 m
1.05 m
1.00 m
1.00 m
0.90 m
0.85 m

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

Noël Ackermans
Rens Ackermans
Thijs van den Brand

1e
2e
3e

JJD
JJD
JJD

1.20 m
1.10 m
1.00 m

PR
PR
PR

Stijn van Beers
Dereje van Hagen*

1e
2e

JJC
JJC

1.35 m
1.30 m

PR
PR

Bart Noyen

1e

Msen

1.55 m

21 mei 2016, Oirschotse Stoelloop, Boterwijk

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 30 | NUMMER 4 | JULI - AUGUSTUS 2016
46

CLUBRECORDS
René van de Ven

clubrecords erkend in 2016
datum
220815
160116
140216
060316
020416
030516
160616

naam
René van de Ven
René van de Ven
Martien van de Ven
Ad van Zelst
Nellie van Beers
Ton van Liempt
Ad van Zelst

cat.
Msen
Msen
M65
M70
M60
M70
M70

plaats
Stekene (B)
Gent (B)
Apeldoorn
Moergestel
Reusel
Oirschot
Oirschot

discipline
gewichtwerpen
200 m indoor
800 m indoor
10 km
10 em
discuswerpen
100 m sprint

prestatie
9,80 m
28.55 sec
2:43.09 min
49:29 min
1:17:50 uur
12,78 m
17.9 sec

* Behoudens goedkeuring beheerder clubrecords
1 Erkend met toepassing van artikel 6.6 CR Reglement.
BP = Beste Prestatie, geen officieel onderdeel op de lijst van de IAAF/Atletiekunie
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BP1

BP

Hier een kort overzicht van de
belangrijkste evenementen. Op
onze website staat de volledige
agenda.

AGENDA
Leny de Croon

Uitgebreide informatie over onze
eigen wedstrijden vind je ook op
onze website

Juli
2
12
16
21
31

za
di
za
do
zo

OIRSCHOT
OIRSCHOT
OIRSCHOT
Kasterlee (B)
Mol (b)

Triathlon Het Groene Woud
1 km zwemmen, 40 km fietsen, 10 km hardlopen
Open Baanwedstrijden
technische onderdelen
start trainingen halve marathon Eindhoven
Dwars door Kasterlee
country, 5 km, 10 km, 10 em
Baanwedstrijden
jeugd

Augustus
10 wo
24 wo
27 za
27 za
28 zo

Biest-Houtakker
OIRSCHOT
Veldhoven
Tessenderlo (B)
OIRSCHOT

Vakantieloop
Rondje Kemmer
Veldhoven Ten Miles
Baanwedstrijden
Familiefietstocht

weg, 10 km
weg, 10 km
weg, 10 em
jeugd

September
4
18
18
18
28

zo
zo
zo
zo
wo

Tilburg
OIRSCHOT
Amsterdam
Hilvarenbeek
OIRSCHOT

Tilburg Ten Miles
weg, 5 km, 10 km, 10 em
Clubkampioenschappen Meerkamp technische onderdelen
Dam tot Damloop
weg, 10 em
Beekse marathon
weg, diverse afstanden
start trainingen woensdagmiddaggroep

Vugjt
Breda
Eindhoven
Amsterdam
OIRSCHOT
Etten-Leur
Boxtel

Meijerijloop
Singelloop
Marathon Eindhoven
Amsterdam Marathon
Oirschotse Heideloop
Marathon Brabant
Sparrenbosloop

weg, 10 km
weg, 5, 10, 21,1 km
weg, 10 km, 21,1 km, 42,2 km
weg, 42,2 km
hardlopen en wandelen in groepsverband
weg, 21,1 en 42,2 km
cross, diverse afstanden

Zevenheuvelennacht
Zevenheuvelenloop

7 km
15 km

Auwjaorscross

cross, 2340 m, 4680 m, 7020 m, 9360 m

Oktober
2 zo
2 zo
9 zo
16 zo
n.n.b.
30 zo
30 zo

November
20 za
21 zo

Nijmegen
Nijmegen

December
26 ma

OIRSCHOT
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Hier de door Atletiek Oirschot georganiseerde
wedstrijden in de komende maanden.
Onze wedstrijden zijn voor alle leden. Zoek
eens wat maatjes bij elkaar om mee te doen
met de wedstrijden die wat minder voor de
hand liggen: de baanwedstrijden of de
meerkamp in september. Het is weer eens wat
anders dan alleen maar hardlopen!

ONZE
WEDSTRIJDEN

Iedereen mag
meedoen met de

OPEN
BAAN
WEDSTRIJDEN
2016

OPEN
BAANWEDSTRIJDEN
van Atletiek Oirschot!

Het is niet alleen voor de
jeugd, maar ook voor
volwassenen!
Je hoeft geen lid te zijn
en… het is gratis!

dinsdag 12 juli
pupillen C, B, A:
junioren D:
junioren C, B, A:
senioren en masters:

verspringen
verspringen
speerwerpen
speerwerpen

kogelstoten
kogelstoten
verspringen
verspringen

kogelstoten
kogelstoten

Aanvangstijden:
18.30 uur pupillen 19.30 uur junioren, senioren en masters
Graag een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig

Info:
René van de Ven:
chr_vd_ven@hotmail.com
en
www.avoirschot.nl

Onze eigen wedstrijden bieden dé gelegenheid
om eens kennis te maken met wedstrijdlopen.
Het geeft een nieuwe dimensie aan je hardloophobby!
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RONDJE
KEMMER

woensdag
24 augustus 2016
19.15 uur
1. Een clubwedstrijd over 10 km* met start en
finish op het atletiekveld
2. Vier rondjes via Bloemendaal, het
Kemmerbos, Kempenweg en Eindhovensedijk

Als opvolger van de 10 km in de
Notel kwamen we in 2014 met het
RONDJE KEMMER. In de twee
vorige edities telden we ruim 70
deelnemers.

3. Er wordt een klassement opgemaakt
4. Prima geschikt om een tijd te zetten als basis
voor de Halve Marathon Eindhoven
5. Inschrijven hoeft niet. Wel graag op tijd
aanwezig i.v.m. uitreiken startnummers (vanaf
18.45 uur)
6. Na afloop drinken we samen nog wat
7. Gratis voor leden en deelnemers
halvemarathontrainingen (niet-leden betalen
de gebruikelijke €1,50)
8. Er zijn die avond geen trainingen

Nu dus het 3e RONDJE KEMMER!
Doe mee!

Je kunt 1, 2, 3 of 4 rondjes lopen
1 ronde = 3,04 km
2 ronden = 5,36 km
3 ronden = 7,68 km
4 ronden = 10,0 km

Voor elk wat wils!

*het parcours is opgemeten voor het erkennen van clubrecords.
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ONZE
WEDSTRIJDEN

FAMILIEFIETSTOCHT

Zondag 28 augustus
Het is wel geen wedstrijd, maar wel een leuk clubgebeuren, de jaarlijkse fietstocht
voor leden met partners en kinderen. Start tussen 13.00 en 13.30 uur bij het
clubhuis. Totale lengte is ong. 40 km, met voldoende rustpauzes en een gezellige
afsluiting. Je bepaalt zelf het tempo. Eigen bijdrage 4 euro p.p. (kids gratis).

Info en aanmelden: Toon de Croon, a.croon9@chello.nl

Zondag 18 september
of schrijf je naam op de lijst in het clubhuis.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
MEERKAMP

Sprint en middellange afstand,
verspringen, hoogspringen,
speerwerpen, kogelstoten,
balgooien, discuswerpen. Het
komt allemaal aan bod bij de
Clubkampioenschappen
Meerkamp. Dit is echte atletiek!
Niet alleen voor onze jeugd, ook
volwassenen mogen laten zien
wat ze kunnen!
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TRAININGEN

Coördinatoren:
Cees van de Schoot en René van de Ven

zondag: recreantentraining
9.30 uur, buitengebied
Groep 1, 2, 3, 4

dinsdag: clubtrainingen
18.30 uur, baan
pupillen en junioren
o.l.v. Martien van de Ven
assistentie van Bart Noyen en Thomas van
Laarhoven

19.00 uur, baan
alle niveau’s
o.l.v. Toon de Croon,
Kijk voor het schema op de website
www.avoirschot.nl > TRAININGEN

woensdag: recreantentraining

Met ATLETIEK OIRSCHOT
trainen voor de
HALVE MARATHON
EINDHOVEN
Op zondag 9 oktober is de Marathon
Eindhoven. Ook dit jaar organiseert Atletiek
Oirschot weer speciale trainingen voor hét
hardloopevenement van Brabant.
Vanaf 16 juli vertrekken we elke zaterdag om 9
uur voor een duurloop vanaf het clubhuis van
Atletiek Oirschot.
Ook als je geen lid bent kun je meedoen met
deze trainingen. Je betaalt daarvoor een bijdrage
van 40 euro, maar krijgt dan wel een heel pakket,
inclusief deelname aan de after-party!
Alle info vind je op onze website
www.avoirschot.nl > TRAININGEN

19.00 uur, buitengebied
Groep 1, 2, 3, 4

donderdag: clubtrainingen
18.30 uur, baan
pupillen en junioren
o.l.v. René van de Ven
assistentie van Bart Noyen en Thomas van
Laarhoven

19.00 uur, buitengebied
alle niveau’s
o.l.v. Cees Koppen

19.30 uur, baan
junioren, senioren en masters
o.l.v. René van de Ven
Kracht- en stabiliteitsoefeningen voor benen,
buik, rug, armen en schouders.

zaterdag, clubtraining
9.00 uur, buitengebied
alle niveau’s
Vanaf 16 juli duurlopen voor de halve
marathon Eindhoven
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ONZE
VRIJWILLIGERS
Ze vallen niet op, maar ze zijn er wel. Altijd

Zaterdag 21 mei.
Oirschot, Markt.
Harrie Bullens (rechts) heeft de
touwtjes strak in handen. Hij
stuurt met Jan Manders vanuit de
wedstrijdcommissie de teams aan
die de start en finish opbouwen
en de dranghekken langs het
parcours plaatsen. In een paar
uur is het gepiept!

VOOR COMPLEET
AUTO-ONDERHOUD
Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477

www.garagebeka.nl

airco service
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WE WAREN IN…

AVERBODE, Abdijloop

Is dat wel gezond: bier na het sporten?
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HARDLOPEN BIJ
ATLETIEK
OIRSCHOT

Meld je aan als lid bij
Hans Hoogmoet
telefoon 0499-575602
e-mail: avo@hoogmoet.eu

22 mei 2016, hardloopcursus

Kennismaken met de
loopsport…
Om de clubsfeer te proeven is er
voor niet-leden de mogelijkheid tegen
een kleine vergoeding mee te doen
met de recreantentrainingen op
zondagmorgen en woensdagavond.
Aanmelden hoeft niet, €1,50 in het
potje en lopen maar.
Ook kunnen niet-leden meedoen met
de speciale trainingen, b.v. de
hardloopcursus en de trainingen voor
de halve marathon Eindhoven.

Ambities?

Jeugd bij Atletiek Oirschot

Naast de trainingen wordt door
Atletiek Oirschot in clubverband bijna
wekelijks deelgenomen aan grote en
kleine loopwedstrijden in binnen- en
buitenland. Het vervoer wordt daarbij
onderling geregeld.
Vertrektijd- en plaats staan tijdig op
onze website (PRIKBORD).
Inschrijving moet je zelf regelen, dat
gaat meestal via de speciale website
www.inschrijven.nl of ter plekke.

Niet alleen hardlopen, maar ook de
technische onderdelen (hoog- en
verspringen, discuswerpen,
speerwerpen en kogelstoten) krijgen
bij de jeugdafdeling van Atletiek
Oirschot aandacht. In de winter
worden de trainingen in de zaal
gegeven

Wandelen!
Vrijheid Blijheid!
Je bepaalt zelf wanneer je gaat lopen
en aan welke activiteiten je meedoet.
Bij Atletiek Oirschot kun je bijna elke
dag van de week trainen, zelfs op
zondag.

We hebben een gezellige
wandelgroep die elke zondag en
woensdag de hei in trekt. Soms
hebben we een wandeltocht buiten
Oirschot. Ook heel geschikt als je
door een blessure niet kunt
hardlopen.

Contributie
Zie de diverse mogelijkheden van het
lidmaatschap en de contributietabel
op onze website.

Elk nieuw lid* ontvangt bij
aanmelding het lichtblauwe
Atletiek Oirschot clubshirt.
*inbegrepen in het inschrijfgeld – niet voor
wandelaars

Als je meer wilt weten over wie, wat, waar, wanneer en wakossut, kijk je op onze website
www.avoirschot.nl
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