
dinsdag 6 september 2011  Interne Avondwedstrijden Baan, Oirschot 

De laatste interne baanwedstrijd van dit jaar zit erop. Helaas in de stromende regen op een kletsnat veld maar 
het weer laat zich nu eenmaal niet sturen. De echte ‘die-hards’ laten zich natuurlijk niet kennen en doen 
gewoon net zo enthousiast mee als anders, maar toch was er wat minder deelname dan bij de eerste drie 
wedstrijden.  
Positief was wel de deelname van twee van onze masters, die meteen 2 CR’s zetten. Ad en Maarten: 
proficiat! Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen en is er volgend jaar nog meer deelname vanuit deze 
groep.  
Een extra pluim ook voor Nicky Verbakel, Tippi Smits, Juul van Hout (allen MPC), Izzy Smits en Tycho Smits 
(beiden JPA) die naast Bart Noyen en ondergetekende bij alle interne wedstrijden aanwezig waren. Bij de 
Clubkampioenschappen Meerkamp kunnen zij een extra verassing tegemoet zien. 
De interne wedstrijden zijn bedoeld als training voor deze clubkampioenschappen en als voorbereiding op 
‘echte’ wedstrijden bij andere verenigingen. In mijn jeugdperiode gingen we vrijwel elke week naar een 
wedstrijd in de regio waardoor een aantal atleten op latere leeftijd kon uitgroeien tot de top van Nederland. 
Hopelijk zit er bij de huidige generatie ook weer een aantal (nog) verborgen talenten en kunnen we volgend 
jaar met meer jeugdatleten naar een paar mooie wedstrijdjes. 
 
Dit jaar werden bij de avondwedstrijden 51 persoonlijke en 1 clubrecord verbeterd, 2 clubrecords werden voor 
de eerste keer gesteld. 
 
Rene van de Ven 
 
De met * aangemerkte deelnemers zijn (nog) geen lid van AV Oirschot en deden buiten mededinging mee 
onderdeel naam positie cat. prestatie pr cr 
40 m Tippy Smits 1

e
 MpupC 9.0 sec o  

 Juul van Hout 2
e
 MpupC 9.3 sec o  

 Nicky Verbakel 3/4
e
 MpupC 9.4 sec   

 Mirthe Sterken 3/4
e
 MpupC 9.4 sec   

       
 Tom Michielsen 1

e
 JpupB 7.8 sec   

 Thijs van den Brand 2
e
 JpupB 8.9 sec   

       
60 m Matthijs Toenders 1

e
 JpupA 11.4 sec   

 Tycho Smits 2
e
 JpupA 11.7 sec   

 Izzy Smits 3
e
 JpupA 12.3 sec   

       
80 m Luuk van Ham 1

e
 JjunD 13.4 sec   

 Hein van den Eijnde 2
e
 JjunD 15.4 sec   

       
100 m Bart Noyen 1

e
 Msen 13.3 sec o  

 René van de Ven 2
e
 Msen 14.2 sec   

 André van Keulen*  Msen 16.4 sec   
       
 Ad van Zelst 1

e
 M65 17.8 sec  o 

       
 Maarten Kaptein 1

e
 M70 18.5 sec  o 

       
kogelstoten Mirthe Sterken 1

e
 MpupC 4,01 m   

 Juul van Hout 2
e
 MpupC 3,29 m o  

 Tippy Smits 3
e
 MpupC 3,19 m o  

 Nicky Verbakel 4
e
 MpupC 3,02 m   

       
 Tom Michielsen 1

e
  JpupB 4,68 m   

 Thijs van den Brand 2
e
  JpupB 3,49 m   

       
 Matthijs Toenders 1

e
 JpupA 5,21 m o  

 Tycho Smits 2
e
 JpupA 4,40 m   

 Izzy Smits 3
e
 JpupA 4,28 m o  

       
 Hein van den Eijnde 1

e
 JjunD 4,78 m   

 Luuk van Ham 2
e
 JjunD 4,73 m   

       
discuswerpen Luuk van Ham 1

e
 JjunD 10,69 m   

 Hein van den Eijnde 2
e
 JjunD 9,88 m   

       
 René van de Ven 1

e
 Msen 28,90 m   

 Bart Noyen 2
e
 Msen 23,75 m   

 André van Keulen*  Msen 18,26 m   

 


