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Van de redactie 
 

Toppers! 

Wat een mooie periode hebben we achter de 

rug. Een jubileumfeest, met wedstrijden, muziek 

en een mooie, nieuwe duurzame bank voor bij 

ons clubhuis. Met dank aan het 

voorbereidingscomité, dat twee jaar hard 

gewerkt heeft om dit allemaal mogelijk te 

maken. Het was TOP! Een mooie terugblik 

verderop in het clubblad. (*de volledige speech 

van onze voorzitter is achterin de nieuwsbrief 

terug te vinden) 

En een Topper van onze club die ‘zomaar’ de 5 

kilometer van de Vestingloop wint. Wat een 

sensatie!  

Daarnaast werden natuurlijk nog verschillende 

andere wedstijdstijden gelopen, waar ook weer 

de nodige successen voor een ieder persoonlijk 

werden behaald. 

En een Topper onverwacht op de massagebank. 

En alsof het nog niet genoeg is: een Topper die 

de Mont Ventoux gelopen heeft. 

De redactie heeft er niets meer aan 

toe te voegen. Veel leesplezier! 

 

Wij wensen iedereen een heel fijne, 

zonnige topzomer toe. Lekker 

sporten, luieren en voor degene die 

moeten werken: ook een fijne rustige 

zomer gewenst. 

 

Jolanda en Pieter 

jolandamik@ziggo.nl 

pietervanklinken@gmail.com 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Van het bestuur 
 

Wat een mooi feest kunnen we bijschrijven in 

het geschiedenisboek van onze 

vereniging. 

 

Al het werk dat de organisatoren in het 

eeuwfeest hebben gestoken, heeft zich 

uitbetaald in een prachtige dag. Zelfs het weer 

was volledig toegesneden op een eeuw O.S.S.-

VOLO: stralend mooi, maar niet te warm. 

Rennende blije kinderen, rennende blije 

senioren en als kers op de taart een prachtige 

O.S.S.-VOLO-bank, die ons gaat herinneren aan 

deze heerlijke dag. Geen enkel minpunt kan ik 

noemen of het zou de beperktheid van de 

geluidsinstallatie moeten zijn. De vervanging 

daarvan komt nu hoog op de agenda. 
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Extra mooi op de dag van het eeuwfeest was dat 

we ook nog eens een nieuwe trainer rijker 

werken: Pascal Ramakers. De groei van de club 

werd ook nog zichtbaar door een behoorlijke 

aanwas van nieuwe assistent-trainers en 

juryleden die we na diverse trainingen en 

opleidingen mogen verwelkomen.  Ook zijn er, in 

het kader van de veiligheid, weer reanimeerders 

opgeleid door Angelina en haar assistent. 

 

Afscheid nemen is ons echter ook niet bespaard 

gebleven. Jan van Breugel en Wim Gielis hebben 

hun trainersjassen noodgedwongen aan de 

wilgen gehangen. Gezondheid is nu eenmaal 

alles en als dat niet meezit wordt het leven 

ineens heel anders. De vereniging is beide 

trainers heel veel dank verschuldigd voor hun 

tomeloze inzet voor onze junioren en veteranen. 

Vanaf deze plaats wensen 

wij beide heren alle goeds, een betere 

gezondheid en blijvende ontmoetingen op de 

baan en in het clubhuis toe. 

 

Dat brengt mij bij de noodzaak voor nieuwe 

krachten. Het bestuur heeft ingezet op de 

werving van vervangers. Voor de junioren heeft 

Pieter Kemper zich bereid verklaard de tijdelijke 

opvang voor zijn rekening te nemen. Dat is 

echter geen oplossing voor de lange termijn. Wij 

vragen iedereen ogen en oren open te houden 

voor mogelijke kandidaten. 

 

Het bestuur kan u wel melden dat er een 

bestendige oplossing gevonden is voor de 

clubhuishygiëne, nu we een vaste 

schoonmaakkracht hebben gecontracteerd. 

 

Dat geldt echter nog niet voor de aanvulling van 

het bestuur. Dat dacht voor de vervanging 

penningmeester Evert Hoogsteen – die uit Den 

Bosch verhuist – een vervanger te hebben 

gevonden. Die blijkt echter alsnog niet 

beschikbaar zodat er weer zoekwerk nodig is. 

Zowel Evert als ondergetekende blijven aan tot 

de volgende ALV, maar zijn daarna niet meer 

beschikbaar voor de bestuurstaken die ze nu 

vervullen. 

 

Over de ALV gesproken, daar wil uw bestuur nog 

wel iets over kwijt. Die bijeenkomst vond plaats 

net iets meer dan een maand voor het 

eeuwfeest, op 12 april. De opkomst was, in 

tegenstelling tot die bij het eeuwfeest, ronduit 

bedroevend. Op deze bijeenkomst worden 

belangrijke besluiten, richtinggevend voor de 

toekomst van de vereniging, genomen. Van de 

circa 330 leden waren er slechts 25 (inclusief 

bestuur!) aanwezig. Het bestuur gaat voor de 

volgende ALV inzetten op een betere opkomst. 

Uw bestuur zet zich meer dan graag in voor deze 

vereniging, maar wel met het 

idee dat er meegedacht wordt over en 

ingestemd wordt met de door uw bestuur 

wenselijk geachte plannen. 

 

Dat brengt uw secretaris bij veiligheid, vooral 

ingegeven door een tragische gebeurtenis. 

Voormalig en prominent lid van onze vereniging 

Ivonne van de Velden en haar man Frans 

kwamen tijdens hun fietstocht in Zweden  in een 

zwaar ongeluk terecht. Frans raakte zo ernstig 

gewond dat hij 

niet meer uit een coma komt. Dat geeft 

aanleiding tot de oproep om de veiligheid bij het 

lopen steeds in acht te nemen. Ga er niet van uit 

dat u door andere verkeersdeelnemers wordt 

opgemerkt. Let goed op uzelf, ook al is het nog 

lang licht.  

 

Ten slotte: Het lijkt wel alsof het COVID-

interbellum, van dat virus zijn we namelijk nog 

niet af, aangezet heeft tot een enorme bloei in 

activiteiten. Er wordt weer in allerlei wedstrijden 

gerend en ook met aanzienlijke PR's. Ik 

memoreer de Two Rivers marathon, de 

Vestingloop, de Coudewaterrun, de run-bike-run 

van onze eigen Abdoe, de Omloop van Empel en 

de nog te houden Engelenrun. Allemaal 

loopfeestjes die bijdragen aan de bloei van onze 

vereniging. 

 



3 
 

En tijdens die loopfeestjes: Geniet van het 

rennen! 

 

Jeroen Cliteur, 

secretaris O.S.S.-VOLO 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Uitslagen lente 2022 
 

18 april: Boston Marathon 

Maxime van 
Kemenade  

3:37:38 

 

18 april: Wielenloop, Rosmalen 

10km 

Gertjan Kok  50:13 

Hans Coomans 47:56 

Hans Heirman 45:15 

Michel Maassen 41:15 

5km 

Esther Bruls 22:41 

Marion Nabuurs 39:39 

 

16 april: Taxandria Vennenloop, Oisterwijk, 15 

km 

Anton Burger 1:23:24 

 

18 april: Paasloop, Boxtel, 1200m kidsrun 

Stijn Vlugt  4:48 

 

23 april: Marathon Zeeuws-Vlaanderen 

Leonie Rubbens 3:55:45 

 

24 april: Enschede Marathon, halve marathon 

Mirjam Overmars 1:49:03 

 

24 april: Two Rivers Marathon, Zaltbommel 

Marathon 

Adri Henskens 3:44:08 

Andre Boel 3:44:27 

Wim Kompier 4:15:00 

Marjo Eshuis 4:33:19 

Krista van Soldt 4:33:20 

 

12 mei: Coudewaterrun, Rosmalen, 5km 

Vrouwen 

Krista Van Soldt 21:40 (Winnaar!) 

Anchelina 
Ouwendijk 

23:00 

Marjo Eshuis 23:36 

Corine Ansing 24:15 

Romy van 
Hoevelaken 

24:17 

Lieke Burgmans 25:34 

Elena van Vught 26:10 

Karin Boel 26:17 

Ans van Kempen 28:26 

Tecla Kramer 28:26 

Daniëlle Stork 28:31 

Emmy van Boxtel 31:21 

 

Mannen 

Martijn van der Vis 17:20 (Winnaar!) 

Danny Smith 18:42 

Michel Maassen 18:52 

Jeroen Bugter 19:12 

Stan Veeke 19:13 

Adri Henskens 19:40 

Ronald Alaerds 19:45 

Corné van Halteren 21:08 

Wim Kompier 21:59 

Evert Hoogsteen 22:00 

John van den 
Dungen 

22:08 

Jelle van der Haring 22:24 

André Boel 22:32 

Hans Coomans 22:36 

Leon Rijken 23:38 

Rob Nelisse 23:40 

Gertjan Kok 24:15 

Pieter van Klinken 28:32 

 

14 mei: O.S.S.-VOLO Jubileumloop, 3000 meter 

Martijn van der Vis 9:47 

Rik Veenboer 9:54 

Rutger Meijers 10:03 

Jesper Speekenbrink 10:23 

Danny Smith 10:31 

Lucas Otten 10:45 

Jeroen Bugter 10:48 

Koos Verweij 10:03 

Geert Mulders 10:48 

Michel Maassen 10:51 

André Boel 11:10 
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Rob Groothijsen 11:28 

Adri Henskens 11:34 

Leonie Rubbens 11:58 

Krista van Soldt 12:22 

Marjo Eshuis 14:22 

Stan Veeke 11:18 

Ceel van den Heuvel 11:21 

Koen Dunsbergen 12:47 

Evert Hoogsteen 12:49 

Esther Bruls 12:44 

John van den 
Dungen 

12:50 

Wim Kompier 13:01 

Leon Rijken 13:20 

Hans Coomans 13:40 

Rob Nelisse 14:05 

Pascal van Gemert 14:41 

Jeroen van Dillen 16:15 

Irene Vroegrijk 14:08 

Marian Janssen 17:30 

Harriet van den 
Bergh 

17:47 

Marion Nabuurs 22:18 

 

15 mei, Leiden Marathon, 10km 

Franciene Ramakers 1:29:33 

Roberto Van Boxtel 1:05:52 

 

22 mei, Vestingloop, Den Bosch 

15km 

Martijn van der Vis 55:45 

Jesper Speekenbrink 59:37 

Vince van Haaren 1:01:40 

Leonie Rubbens 1:09:48 

Rudo van den Brink 1:13:36 

Jelle Van der Haring 1:14:55 

Michel Verwijmeren 1:31:26 

Michel Maassen 1:03:28 

Danny Smith 1:04:32 

Jeroen Veltman 1:08:06 

Joep Swartjes 1:16:14 

Raymond van den 
Berg 

1:23:44 

 

10km 

Maxime van 
Kemenade 

46:17 

Corné van Halteren 46:31 

Anchelina 
Ouwendijk 

48:01 

Evert van der 
Meulen 

52:21 

Anton Burger 56:44 

Ben Meeuwsen 56:58 

Eefje Brul 57:14 

Roberto Van Boxtel 59:43 

Ruud van Nistelrooij 1:00:21 

Lieke Burgmans 1:00:47 

Jos Rombouts 1:01:01 

Steffie Kozica 1:02:10 

Pascal Ramakers 1:03:10 

Jacqueline van der 
Meer 

1:06:20 

Gerard Wolters 1:07:18 

Anne Kozica 1:08:40 

5km 

Ceel van den Heuvel 18:35 

Jorg van Sommeren 19:26 

Esther Bruls 19:50 (Eerste 
vrouw!) 

Koen Dunsbergen 21:10 

Lars van Sommeren 21:52 

Gerrie van 
Sommeren 

21:55 

Stijn de Backer 23:11 

Ramon De Haas 26:55 

Sofie Werners 27:32 

Jolein Van den 
Dungen 

27:32 

Daniëlle Stork 27:36 

Juliette de Winter 28:17 

Marion Nabuurs 36:37 

 

1km kidsrun 

Viggo Pronk 3:37 (Eerste plaats!) 

Thijs Rommens 4:07 

Louise Smith 4:13 

Sophie Kooijman 4:20 

Stijn Vlugt 4:23 

Therese Smith 4:27 

Moos van Hamond 4:35 

Niek Verhagen 4:36 

Elin Gijselman 4:40 

Maud van den Burg 4:41 

Isabelle Pijnenborg 4:50 

Mats Kooijman 4:51 
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Benthe Kluten 4:55 

Fiebe Kluten 4:58 

Philippa Pronk 5:02 

Cassiël van de 
Griendt 

5:02 

Quinthe van de 
Griendt 

5:22 

Selma Goullet 5:26 

Bo Hemminga 5:40 

Bastiaan de Vrij 5:48 

Vincent Ngai 5:53 

Auke Paumen 6:02 

Floor van den Burg 6:09 

Nephele van de 
Griendt 

6:12 

 

15km trail 

Hans Coomans 1:13:26 

Amely Verreijen 1:19:31 

Romy van 
Hoevelaken 

1:21:24 

 

50km ultra 

Marjo Eshuis 6:04:38 

 

12 juni, Cascaderun, Hoogeveen, 10 EM 

Rik Veenboer 58:52 

 

12 juni, Omloop van Empel 

10EM 

Lieve Teugels 1:16:54 

 

10km 

Jeroen Bugter 39:39 

Martijn van der Vis 39:34 

Danny Smith 40:00 

Stan Veeke 40:03 

Roland Alaerds 43:54 

André Boel 44:16 

Hans Coomans 47:20 

Maxime van 
Kemenade 

48:13 

Eefje Brul 54:47 

Pieter van Klinken 55:13 

 

5km 

Corné van Halteren 21:10 

Evert van der 
Meulen 

23:33 

Lieke Burgmans 25:10 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Lusten de honden geen brood van… 
Ja, ik weet dat ik met deze bijdrage een schare 

lezers tegen het zere been schop, maar ik weet 

ook zeker dat er onder jullie een heel grote 

groep is die heimelijk in zijn vuistje lacht en het 

roerend met mij eens is. 

Als je niet tegen kritiek op lompe 

hondenbezitters kunt, sla dit artikel dan maar 

over. 

Voorop gesteld: ik ben geen hondenhater. (en 

geen hondenbezittershater) 

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen, loop ik 

al aardig wat jaartjes hard. Ik heb het drukker op 

de weg zien worden, drukker op de fietspaden 

en drukker op de voetgangerspaden. We moeten 

de beperkte ruimte met zijn allen delen. Dat 

snap ik en dat wil ik ook. Maar…..er lijkt een 

groeiende groep mensen die zichzelf voorop zet 

en tegen alle redelijkheid in van alles en nog wat 

claimt (narcisten), ook wanneer dit tegen alle 

redelijkheid in gaat. En dat zijn naar mijn mening 

lui die werkelijk overal hun honden los laten 

lopen zonder enig besef van waar hun dier loopt. 

“Mijn hond moet vrij kunnen lopen”. Tja, dat er 

wettelijke bepalingen zijn die zeggen dat je je 

hond overal aan de lijn moet houden, behalve op 

plaatsen waar ze wél los mogen lopen, willen ze 

niet weten of ze doen alsof hun neus bloedt. 

Gelukkig zijn er natuurlijk ook een hoop lui die 

heel redelijk zijn en hun hond aan de lijn houden 

of in ieder geval strak bij zich houden als een 

fietser of hardloper nadert, maar er is helaas ook 

een flinke groep die het geen barst kan schelen.  
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Bij trainingen “scan” ik altijd vooraf of er op mijn 

weg een hond aankomt en indien mogelijk sla ik 

dan al een andere route in. Maar dat lukt 

natuurlijk niet altijd. En zo kom ik weleens in een 

situatie terecht dat een loslopende hond aan mij 

gaat snuffelen ( houik niet van) of erger gaat 

staan te blaffen (vind ik bijzonder onplezierig).  Ik 

vraag in zo’n situatie of de hondenbezitter zijn 

viervoeter even aan de lijn wil houden en krijg 

dan vaak als antwoord terug: “Hij doet niets.” Of: 

”Kunt u niet wat  inhouden?”. Duidelijk geen 

antwoord op mijn verzoek. Ik antwoord wel eens 

terug : “Ik ga  toch ook niet aan u lopen te 

snuffelen”, of: “Ik spring toch ook niet tegen u 

op”, maar bij dat soort reacties van mijn kant 

groeit direct de irritatie bij de hondenbezitter. En 

waarom? Blijkbaar een narcistisch type zoals 

eerder hierboven beschreven. 

Nog erger zijn hondenbezitters die tijdens het 

uitlaten van hun hond minutenlang op hun 

mobieltje lopen te  staren of nog erger:  soms 

met oortjes in en geen enkel benul hebben waar 

hun “trouwe viervoeter” zich bevindt. Hoe bereik 

je nou dit soort lui? Mensen die zich aan weinig 

gelegen laten liggen en zelf bepalen wat zij doen, 

ook al is dit tegen normaal fatsoenlijk handelen 

in en ook al laat ik duidelijk horen dat ik eraan 

kom. 

Ik ben er zelf ook lomper door geworden en 

fiets, ren of wandel tegenwoordig gewoon door 

zonder af te remmen. Ik ben nog niet gebeten, 

gevallen of aangevallen, maar heb inmiddels wel 

een keer een hond aangereden. Gevolg: hond 

brak poot. En ik had geen medelijden met het 

dier. En zeker niet met de eigenaar. Lomp hè? 

A. Gilles 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

V E S T I N G L O O P 

Met armen omhoog door het lint 
Afgelopen november liep ik voor het laatst een 
PR op de vijf kilometer (21:21 min) tijdens de 
Coudewaterrun. Ruim een week later kreeg ik 

corona en wat volgde was een vrij lange periode 
van (conditioneel) herstel. Het sluimerende 
pijntje in mijn linker bovenbeen zag ook kans om 
uit te groeien tot een hinderlijke blessure. Een 
bezoek aan de fysiotherapeut leerde dat de 
oorzaak in één van de gewrichten in mijn bekken 

zit, met als gevolg pijn in mijn linkerbovenbeen 
en -bil. De afgelopen maanden stonden in het 
teken van kracht opbouwen, masseren en (heel 
veel) intervallen. Bij duurlopen is de belasting te 
lang en dit zorgt voor toename van de klachten. 
Zo komt het dat ik de afgelopen maanden mijn 
tempo op de korte afstanden heb kunnen 
verbeteren ondanks mijn blessure. Ik kreeg (en 
krijg) hier vaak vragen over. Logisch ook, rennen 
met een blessure klinkt niet verstandig. Toch was 
het nodig om kracht en belastbaarheid te 
kunnen opbouwen. Dat dit gepaard gaat met de 
nodige frustraties hoef ik jullie denk ik niet uit te 
leggen. Des te specialer was het dat ik zondag 22 
mei tijdens de Vestingloop als eerste vrouw op 
de vijf kilometer finishte!  
Aanvankelijk was ik niet plan de Vestingloop te 
lopen. Ik heb me ook pas de week na het 100-
jarig bestaan van O.S.S.-VOLO ingeschreven. De 
drie-kilometerwedstrijd op de baan was me goed 
afgegaan (12:44min) en ik had het gevoel dat er 
nog meer in zat. De ochtend van de Vestingloop 
was ik ruim op tijd op het startterrein aanwezig. 
Nog even kletsen met wat bekenden en na het 
inlopen op het rugbyveld op tijd naar de 
startvakken. Ik ontdekte dat ik (vermoedelijk 
door het late inschrijven) een groen 
startnummer had gekregen. Dat betekende 
starten in het laatste vak. Voor een snelle vijf 
kilometer is een snelle start nodig, dat betekent 
dus niet slalommen om andere lopers heen. De 
vrijwilliger bij de poort van het eerste startvak 
liet me niet door. Logisch, het is ook zijn taak om 
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niet iedereen met een zogenaamd ‘goed verhaal’ 
door te laten. Vooraan in het groene startvak 
deed ik mijn beklag tegen mijn vriend, wat 
gehoord werd door twee lopers naast mij. Eén 
van hen had gezien dat je via de linkerkant van 
de startvakken dóór de andere startvakken heen 
naar voren kon lopen. Zo kwam het (sorry 
organisatie...) dat ik op een steenworp afstand 
van de startlijn ben gestart. Opgezweept door 
lichte frustratie, wedstrijdspanning en het 
publiek liep ik de eerste kilometer sneller dan 
mijn plan was (03:58min/km). Rond kilometer 
drie kreeg ik het zwaar. Mijn ademhaling had ik 
door de eerste (te) snelle kilometer niet echt 
meer onder controle en de zon maakte het 
warm. Gelukkig stonden er veel bekenden langs 
de route en werd ik ook door het overige publiek 
flink aangemoedigd. Dankzij hen ontdekte ik 
rond kilometer vier dat ik als tweede vrouw liep. 
Bij het verlaten van de Gement zag ik de eerste 
vrouw. Rustig naartoe lopen en blijven ‘plakken’ 
was mijn tactiek. Zeker niet meteen inhalen, dat 
kost teveel energie en die wilde ik bewaren voor 
de eindsprint. Het lukte me om te versnellen 
naar 04:04min/km. Op zo’n 400 meter voor de 
finish ging ik voor haar lopen en in de laatste 

bocht zette ik de sprint in. Met mijn armen 
omhoog, aangemoedigd door een super 
enthousiast publiek op een volle Parade liep ik 
door het lint heen. Officiële tijd: 19:50min. Ik 
ben eerste geworden tijdens de Vestingloop in 
eigen stad! Waar een blessure al niet goed voor 
is… Dit geeft me een enorme boost voor mijn 
verdere herstel.  
En de rest van de dag? Lopers aangemoedigd in 
de Cheerzone van de Running Junkies Den Bosch 
natuurlijk! Want lopen doe je tenslotte samen en 
niet alleen. 
 

Esther Bruls 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
Juniorencompetities 2022 

Dit seizoen hebben de junioren weer meegedaan 

aan de competitiewedstrijden. Omdat er zo 

weinig U18/U20 (AB-) junioren zijn moesten we 

dit jaar een andere club zoeken om samen een 

ploeg te kunnen vormen. Met atleten van DAK 

uit Drunen hebben we een leuke club mensen bij 

elkaar kunnen vinden die een groot deel van de 

onderdelen kon doen.  
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Van tevoren hebben de junioren elkaar bij DAK 

ontmoet en gezamenlijk de verdeling van de 

onderdelen besproken. Ook voor de andere 

wedstrijden zijn ze bij elkaar op de baan geweest 

om samen te trainen. Tijdens de wedstrijden 

stonden ook onderdelen op het programma die 

we niet zo vaak doen, zoals hink-stap-springen, 

polsstokhoogspringen, kogelslingeren, de 

Zweedse estafette en de 4 x 400 m. 

Hoewel we veel U14/U16 (CD) junioren hebben 

was het elke keer weer erg lastig om teams 

compleet te krijgen. De kinderen die meededen 

waren in ieder geval enthousiast, hebben een 

leuke en gezellige dag beleefd én hebben mooie 

prestaties geleverd. Er werden pr's gesprongen, 

geworpen en gelopen, maar ook grenzen 

overwonnen! Hopelijk zet iedereen volgend jaar, 

zodra bekend is wanneer de competities 

plaatsvinden, meteen deze wedstrijden in de 

agenda. 

 

OPROEP! 

Afgezien van het maken van juniorenteams 

hebben we ook een probleem met het inzetten 

van juryleden en vrijwilligers. Voor elke 

juniorenwedstrijd hebben we één of twee 

juryleden en een vrijwilliger nodig. Eventueel kan 

dit zelfs in duo's worden gedaan, zodat u niet de 

hele dag hoeft te jureren. Uiteindelijk gaat het 

om drie wedstrijden/zaterdagen in het hele 

zomerseizoen, een kleine moeite, lijkt ons. Als u 

wilt dat de wedstrijden voor uw kinderen door 

kunnen blijven gaan, dan vragen we u met klem 

om u volgende keer op te geven. 

Juliette de Winter 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Bossche Bol XL 
Half mei werden wij, Ellemijn en Juliette, verrast 

door een bericht in de Bossche Omroep. Finn 

Hak, één van onze jeugdatleten had ons 

opgegeven voor de Bossche Bol XL. Hij wilde ons, 

en eigenlijk alle vrijwilligers, tijdens het 100-jarig 

bestaan van de club eens extra in het zonnetje 

zetten voor alles wat we doen voor de jeugd. 

Hoe leuk is dat! We kregen een enorme Bossche 

Bol die we lekker hebben opgesmikkeld aan het 

einde van de training. Heel erg bedankt Finn! 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

O.S.S.-VOLO bij de FBK Games 
Op 6 juni ging een aantal jeugdtrainers naar de 

FBK Games in Hengelo. Ik mocht ook mee, 

omdat mijn moeder trainer is bij de A-pupillen. 

Voor de echte wedstrijden was een kidsrun. We 

deden een warming up op het voetbalveld naast 

het veld waar de topatleten hun warming up 

deden. Ze waren daar ook aan het kogelstoten. 

Daarna gingen we met de hele groep het stadion 

in. Ik zat in de laatste groep, het was leuk om in 

zo’n groot stadion te lopen.  

Na de kidsrun gingen we op de tribune zitten. 

We hebben Dafne Schippers, Femke Bol en 

Jessica Schilder gezien. Met een papieren 

klapper moedigden we ze aan. Opeens begon 

het keihard te regenen, dat was niet zo leuk. Ik 

heb toen een hut gemaakt van de paraplu… 

Ik vond het erg leuk om mee te maken en wil er 

volgend jaar ook weer naartoe.  
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O ja. Ceel, bedankt dat je me leerde hoe ik de 

Rubiks-kubus op moet lossen! 

Thijs Rommens 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Vrijwilligers gezocht! 
O.S.S.-VOLO organiseert zaterdag 25 juni de 

Brabantse Kampioenschappen voor de junioren 

U16/U14. Hierbij hebben we jouw hulp hard 

nodig! Kun jij een hele of halve dag als vrijwilliger 

achter de bar of op de baan helpen? Stuur dan 

een berichtje naar woc@oss-volo.nl ! Hartstikke 

bedankt! 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Assistent trainers en loopgroepen 

indeling. 
Wat hebben zeven nieuwe assistent-trainers met 

een nieuwe indeling van onze loopgroepen te 

maken?  

 

Nieuwe looptrainers zijn schaars. Door het 

wegvallen van een looptrainer begin dit jaar 

hebben we al een langere tijd een vacature open 

staan. Helaas zijn we er tot op heden niet in 

geslaagd deze in te 

vullen. De verdeling van 

de lopers in de huidige 

loopgroepen loopt fors 

uiteen qua snelheid. Dit 

maakt het voor een 

trainer lastig om de 

veiligheid van de groep te 

garanderen als er buiten 

wordt gelopen. 

Daarnaast is het voor 

zowel de snellere als de 

langzamere lopers ‘niet 

prettig’, zo horen we 

desgevraagd. 

Gezamenlijk met de 

trainers zijn we daarom 

om tafel gegaan om een 

plan te smeden hoe 

verder.  

Uitgangspunt hierbij was voor elke loper een 

uitdagend programma te kunnen bieden waarin 

zijn of haar loopambities in een veilige en 

prettige omgeving kunnen worden gerealiseerd. 

Of je nu ‘gewoon’ lekker fit wil blijven en je 

rondje wil lopen met gelijkgestemden of je hebt 

de ambitie je PR’s aan te scherpen, marathons te 

lopen. Doel was zoveel mogelijk aan al deze 

doelen tegemoet te komen. Wat het resultaat 

van deze denk-exercitie is geworden lees je 

hieronder. 

Vanaf donderdag 1 september 2022 zal er een 

herindeling plaatsvinden van de lopers over de 4 

loopgroepen. Hieronder lees je hoe deze 

loopgroepen zijn opgebouwd. Je huidige trainer 

zal je ruim vooraf informeren over de loopgroep 

waarin je bent ingedeeld.  

Afgelopen kwartaal zijn er met succes zeven 

assistent-looptrainers opgeleid door Hans 

Coomans (waarvoor dank). Deze assistent-

looptrainers kunnen de looptrainer 

ondersteunen op een buitentraining of in geval 

van afwezigheid incidenteel vervangen. Omdat 

we van vijf naar vier groepen gaan, vangen we 

hiermee de eventuele zwaardere belasting op de 

looptrainers op. 

Van links naar rechts: Amelie, Ceel, Charlotte, Elin, Juliette 

en Joren. Onder: Carlijn (met pet) en Thijs 
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We begrijpen dat dit best een ingrijpende 

maatregel is en dat het wat spannend kan zijn 

om eventueel je ‘vertrouwde’ loopgroep te 

moeten verlaten. Ervaring leert echter dat dit 

snel went, we vertrouwen er daarom op dat dit 

een mooie stap voorwaarts is bij het aanbieden 

van een prettige sportomgeving voor alle lopers. 

Natuurlijk blijven we actief looptrainers werven 

en desgewenst opleiden. Mochten er 

geïnteresseerden zijn, meld je dan aan bij je 

trainer.  

Indeling loopgroepen 
Binnen O.S.S.-VOLO kennen we zes loopgroepen. 

De daggroep, die traint op dinsdag- en 

donderdagochtend, en vijf avondgroepen. In 

welke groep jij past, hangt af van het tempo dat 

je loopt. Door op 

deze manier onze 

groepen in te 

delen, blijft een 

groep tijdens de 

training redelijk 

dicht bij elkaar, 

zodat de trainer 

en zijn of haar 

assistenten iedere 

loper voldoende 

aandacht kan 

geven. 

 

Balans en herstel 

Trainer Ad 

Helaas raakt 

iedere loper 

weleens 

geblesseerd. Dit 

houdt niet in dat hardlopen niet meer mogelijk 

is. Vaak helpt een aangepaste training juist om je 

herstel te bevorderen. Ieder lid van O.S.S.-VOLO 

kan in deze groep terecht om onder persoonlijke 

begeleiding van Ad te werken aan zijn of haar 

herstel om zo weer blessurevrij te kunnen gaan 

hardlopen. 

 

Beginners en fit blijven 

Trainster Franciene 

Kun jij al dertig minuten aaneengesloten lopen, 

maar lukt het je maar niet om verder te komen, 

dan is deze groep jou op het lij-f geschreven. De 

afstand die je loopt tijdens een training is 5 à 10 

km, afhankelijk van je capaciteiten. Aan het 

tempo worden geen eisen gesteld. Gezellig 

samen de loopsport beleven met aandacht voor 

loopscholing en rompstabiliteit. 

 

Gevorderden 1 

Trainer Hans 

Ben je al wat verder in het hardlopen en loop je 

de 10 km tussen de 55 en 70 minuten dan past 

deze groep goed bij jou. Dit is de groep voor de 

vervolgstap om nog beter te leren lopen op 

langere afstanden. Hoofddoel is het bevorderen 

van je looptechniek, kracht en souplesse om 

blessures te voorkomen. Er wordt toegewerkt 

naar wedstrijden tot aan een halve marathon.  

 

Gevorderden 2 

Trainer Rob 

Hier loop je als je de 10 km tussen de 45 tot 55 

minuten kunt lopen. Tijdens een training loop je 

De nieuwe assisten-trainers - Achterste rij van links naar rechts: Romy van Hoevelaken, Steffie Kozica, 

Sjoerd van Bavel, Hans Coomans (cursusleider). Onderste rij van links naar rechts: Pieer van Klinken, Marjo 

Eshuis, John van den Dungen, Jelle van der Haring 
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rond de 15 km op een avond. In deze groep 

werken we regelmatig vrijblijvend met elkaar 

naar diverse loopevenementen toe. Dit kan 

variëren van 10 km tot (halve) marathon 

 

Gevorderden 3 

Trainer André 

Dit is de groep voor de fanatieke loper. In deze 

groep loop je als je rond 45 minuten of sneller 

loopt op de 10 kilometer. Je traint frequent en 

neemt regelmatig deel aan wedstrijden. Deze 

groep bewijst dat gezelligheid en fanatiek 

hardlopen hand in hand kunnen gaan. Tijdens 

een training loop je ongeveer 15 km op een 

avond. Naast het hardlopen zelf is er ook volop 

aandacht voor loopscholing en core-training. In 

deze groep werken we regelmatig vrijblijvend 

met elkaar naar diverse loopevenementen toe. 

Dit kan variëren van 10 km tot (halve) marathon. 

  

Daggroep 

Trainer Wim 

Het niveauverschil in de Ochtendgroep is heel 

groot. Hier kunnen beginners instromen, maar 

we hebben ook ervaren lopers, die af en toe een 

wedstrijd lopen tussen 5 en 15 km. Tijdens een 

buitentraining lopen we ongeveer 10 km. De 

training is voornamelijk recreatief en altijd 

gezellig met koffie na. 

 

John van den Dungen 

Trainerscoördinator O.S.S.-VOLO 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Het eeuwfeest 
 

Wat was het een leuke dag! 

Drie jaar geleden zijn we met een klein groepje 

gestart met de voorbereidingen voor dit 

bijzondere jubileumfeest. Dit groepje bestond uit 

Koos Fennis, Hans Coomans, Marjo Eshuis, 

Marion Nabuurs en Karin Boel. Koos had als 

voorzitter al heel snel een mooi tijdspad 

gemaakt en wij gingen brainstormen over wat 

we op die dag wilden organiseren.  Of misschien 

wel verspreid over meerdere dagen of over een 

langere periode. Dit laatste is het uiteindelijk 

geworden, want de jeugd krijgt nog een leuk 

weekend in juni.  

Op de verschillende te organiseren activiteiten 

werden weer nieuwe enthousiaste leden gezet. 

De corona-periode gooide wel wat roet in het 

eten, maar uiteindelijk hebben we toch met een 

grote groep mensen een gezellige dag 

georganiseerd met hele mooie activiteiten en 

het weer speelde natuurlijk ook fantastisch mee. 

Na die lange voorbereidingstijd was het dan 

ineens de grote dag. Om 10.00 uur waren we die 

dag bij elkaar om het clubhuis om te toveren tot 

een feestlocatie. Het zonnetje scheen al lekker 

en we werkten hard. We bouwden een bar, 

deden boodschappen, zetten (sta)tafels en 

stoelen neer, hingen slingers op, we voorzagen 

de ingang van een ballonenboog, legden de rode 

loper uit en er was een tentoonstelling gemaakt 

met spullen uit het archief. Na een heerlijke 

gezamenlijke lunch zag je langzaam dat de 

aanwezigen hun werkkleding omwisselden voor 

feestelijke kleding. Leuk om te zien. 

Om 15.00 uur werden leden, oud-leden en 

genodigden verwelkomd. Het was een gezellige 

drukte. Heel leuk om de verhalen van vroeger te 

horen. Er waren zelfs oud-leden die hun vader of 

oom konden aanwijzen op de zwart-witfoto’s. 

Zelfs de dochter van één van de oprichters was 

aanwezig. Heel bijzonder. 
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Om 15.30 uur startten de jeugdleden met een 

atletiekdemonstratie, gevolgd door een 100-

secondenloop. Tijdens de demonstratie kon je 

een rondje wandelen over de baan om alle 

sportende groepjes te bewonderen. Dit deed 

onze burgemeester Jack Mikkers ook, samen 

met een delegatie van de Atletiekunie en onze 

bestuursleden. We hadden nog een leuke 

opdracht voor onze burgemeester en dat was de 

prachtige gemozaïekte bank onthullen. Dat deed 

hij op een leuke manier na de speech van onze 

voorzitter en zijn eigen praatje.  

Een uur later was er nog een 3000 meter op de 

baan georganiseerd. Dat was voor de lopers vast 

erg leuk om te doen met zoveel publiek. Er 

werden mooie en snelle tijden gelopen. 

Rond de klok van zessen was het voor de oud-

leden en genodigden tijd om te gaan. Behalve 

Henk Christ. Hij bleef nog gezellig wat mee eten 

bij de heerlijke barbecue die geregeld was voor 

de leden. Hij had zich zo verheugd op deze dag 

en had echt nog geen zin om huiswaarts te gaan. 

Na de barbecue was er een feestavond voor de 

volwassenen met een pubquiz en muziek van de 

DJ’s Erik en Christine met ‘Plaatjes vullen geen 

gaatjes’. 

Het is een fantastisch leuke en gezellige dag 

geweest waar we met zijn allen met een goed 

gevoel op terug kunnen kijken. Alle leden 

hebben nog een leuk kadootje gekregen: een 

tasje en een buff met het logo van O.S.S.-VOLO. 

Deze zullen we de komende jaren overal 

tegenkomen en hopelijk overleven ze tot het 

volgende jubileumfeest. 

Karin Boel 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Klimmen tegen MS 
Enige tijd geleden vroeg Steffie Kozica op de club 

om donaties voor het goede doel. Ze ging samen 

met haar zusje Anne en haar ouders de Mont 

Ventoux beklimmen om geld in te zamelen voor 

MS. Steffie, die loopt in de groep van Franciene, 

kreeg negen jaar geleden zelf de diagnose MS. 

Het is een grillige en vaak onzichtbare ziekte, die 

voor veel onzekerheid zorgt. ,,Hardlopen en 

sporten geeft mij enorm veel energie en het 

gevoel nog iets van controle te hebben over een 

lichaam dat niet altijd wil meewerken’’, zei 

Steffie daar zelf over. De oorzaak en genezing 

van MS is nog steeds onbekend. Daarom is nog 

steeds onderzoek nodig. Dat kost geld en dat 

stuurden jullie haar. Daarom ook een kort 

verslag van de zware proef die Steffie en haar 

zusje doorstonden. 

Na ruim twee jaar wachten was op tweede 

pinksterdag eindelijk het moment daar om de 

Mont Ventoux te beklimmen. Om 7.00 uur ‘s 

ochtends zijn we met een paar honderd mensen 

al wandelend en fietsend gestart in Malaucène. 

Een bijzonder moment, dat een mooi gevoel van 

saamhorigheid opriep. Iedereen, gekleed in 

eenzelfde shirt, met hetzelfde doel!  

Na het startsein konden we beginnen aan de 

klim van 21 kilometer. De omstandigheden 

waren super. Onderweg stonden diverse 

supporters die iedereen fanatiek 

aanmoedigden.  

Bij de verzorgingsposten hebben we de 

waterflessen weer gevuld en wat suikers gegeten 

zodat we het volgende stuk weer door konden.  

De route was prachtig en naarmate we hoger 

kwamen, werden de uitzichten ook steeds 

mooier! Toch kon dit niet op tegen het kale 

maanlandschap dat vier bochten voor het einde 

bijna uit het niets voor ons opdoemde!  

Na vijf uur zetten we onze laatste stappen om de 

top te bereiken. Een mooi, bijzonder en 

emotioneel moment was dat!! 

Door alle inspanningen is het gezamenlijke doel 

behaald, 1 miljoen euro voor onderzoek. Een 

super resultaat! Ook via deze weg wil ik iedereen 

bedanken voor de steun en donaties!! 

Steffie Kozica 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Abdi op de behandeltafel! 
Abdi Nageeye was te gast bij de Vestingloop. Hij 

wilde wel nog graag een sportmassage als 

behandeling voorafgaand aan zijn loop over 35 

kilometer. Maar daarvoor moest hij nog wel op 

zoek naar een sportmasseur in Den Bosch. Al 

snel werd ik gevonden. 

Daar ging ik in m’n professionele outfit en met al 

m’n attributen naar het hotel waar Abdi 

verbleef. Best wel bijzonder: wat verwacht hij en 

vooral: wat is hij gewend aan technieken. En dan 
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ook een beetje spannend of ík dat dan wel kan 

leveren. En voor mezelf: hoe voelen de 

beenspieren van deze atleet?  

Er ontstond na de kennismaking en het uitvragen 

van de klachten en bijzonderheden een mooi 

gesprek over hoe het er in zijn wereld van 

professioneel hardlopen uitziet: 

• dat hardlopers binnen een team elkaar 

masseren op basis van wat ze hebben 

geleerd en waar ze baat bij hebben. 

• dat er bij elke wedstrijd weer een andere 

masseur kan zijn. 

• dat er niet standaard een vaste masseur 

meegaat. Behalve natuurlijk op de grote 

evenementen, zoals het komende 

wereldkampioenschap in de VS. 

• dat het altijd maar weer aanpassen is aan 

verblijven in hotels en dat je daar ook aan 

gewend raakt 

• dat hij vaak weinig meekrijgt van de stad 

waar hij verblijft. 

• dat Den Bosch hem wel een leuke stad 

lijkt en er met belangstelling op hem 

werd gereageerd. 

• dat atleet zijn gewoon werk is voor hem. 

• dat hij zijn vrouw en kinderen vaak mist 

Maar bovenal is Abdi Nageeye een zeer 

bescheiden mens en doet zoals het hem op zijn 

pad komt. Over de behandeling zelf was hij 

uiterst content en hij vond het zeer verfrissend 

om diverse sporttherapeutische technieken te 

ervaren. 

Tijdens zijn behandeling was hij zeer 

geïnteresseerd in het wat en waarom van het 

gebruik van al deze technieken die hij in de 

toegepaste combinaties niet kende. Hij vond het 

een verademing en ging dit zeker delen en 

toepassen met zijn collega hardlopers. 

Ik heb hem, half als grap, aangeboden hierover 

een cursus te geven en dat ik wel mee wilde naar 

het WK in de USA. De grootste eer kreeg ik toen 

hij vroeg of ik beschikbaar kan zijn als hij de 

marathon van Amsterdam gaat lopen op 16 

oktober. Wow! Blijkt nog echt gemeend ook. De 

volgende dag heeft ie meermaals tegen anderen 

uitgesproken dat hij een zeer effectieve en fijne 

behandeling gehad had. 

Inmiddels heeft zijn account manager contact 

gelegd voor dit event. Wat een gratis reclame 

voor mijn werk! 

Ad van den Oord 

Nb: Als trainer blijf ik vooralsnog gewoon 

beschikbaar voor de Herstel&Balans-groep en 

uiteraard ook als sportmassage-therapeut. 
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Activiteitenkalender zomer 2022 
Deze zomer lekker knallen en genieten tijdens wedstrijdjes voor diegenen die dat willen. Hierbij wat 

mooie wedstrijdjes, de meesten in de buurt. Er is voor elk wat wils: wegwedstrijden, baanwedstrijden of 

mooie trails. Op de kalender op de O.S.S.-VOLO-website kun je vanaf deze kalender weer doorklikken 

voor meer informatie. Loop-ze! 

  Evenement Plaats 

24 juni Wageningen track meeting - baanwedstrijd Wageningen 

25 juni Brabantse Kampioenschappen jun C/D OSS-Volo Den Bosch 

29 juni Paul Peters Tribuneloop: 5-10 km + jeugd Oss 

2 juli Chaamloop: 5-10-21 km + jeugd  Chaam 

3 juli Engelenrun: 6-12 km + jeugd Engelen 

8 juli 4e Runnersworld Track Meeting – baanwedstrijd  Utrecht 

9 juli  5e Atletics Champs baanwedstrijd pupillen, OSS-Volo Den Bosch 

9 juli Lage Vuursche trail: 10-21-34 km Lage Vuursche 

9/10 jul Veluwezoomtrail: 6-12-14-19-26-34-58 km + jeugd Dieren 

13 juli Hazenakkerloop: 5-10 km + jeugd Oss 

16 juli Dwars door Dongen: 1 EM, 5-10 km + jeugd Dongen 

16 juli Oosterhoutse trail: 9-16-23 km Oosterhout 

17 juli Amerongse Bergtrail: 10-20 km Overberg 

24 juli Leenderbos trail: 9-15-21-28-42-52 km Leende 

5 aug 5e Runnersworld Track Meeting – baanwedstrijd  Utrecht 

7 aug Grote heide trail: 10-20-28-38-52 km Geldrop 

19 aug Wageningen track meeting - baanwedstrijd Wageningen 

21 aug Stabrechtse heide trail: 10-20-30 km Heeze 

26 aug 6e Runnersworld Track Meeting – baanwedstrijd  Utrecht 

27 aug Veluwse ultra trail: 50-100 km Elspeet 

31 aug VV Heeswijk Loop: 5-10km + jeugd Heeswijk Dinther 

3 sept 6de Athletics Champs pupillen competitie wedstrijd Gemert 

4 sept N70 trail: 7-56 km, prachtige uitdaging! Nijmegen 

4 sept Bels Lijntje: 4,4-7,2-10 km + jeugd Baarle Nassau 

9 sept Brabantse Kampioenschap 10 km (ook 5 km + jeugd) Berghem 

10 sept Brabantse Kampioenschappen Pupillen Individueel Info volgt 

11 sept Rondje Rijen: 5-10 km + jeugd Rijen 

17 sept Brabantse Kampioenschappen PupillenTeams Etten-Leur 

16 sept Wageningen track meeting - baanwedstrijd Wageningen 

18 sept Bikse natuurmarathon: 6-10-21-31-42,2 km + jeugd Hilvarenbeek 

24 sept Zandenbos trail: 10-20-30 km Nunspeet 

25 sept Tilburg Ten Miles: 5-10 km, 10 EM + jeugd Tilburg 

25 sept Posbankloop: 6-15 km + kids Velp 

28 sept Rusheuvelloop: 5-10 km + jeugd Oss 
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De eeuw van O.S.S. VOLO 
(de eeuwfeest-speech van voorzitter Martijn van 

der Vis) 

Het een prachtige en bijzondere dag waarop ik, als 

voorzitter, zoveel gasten op het eeuwfeest van onze 

vereniging welkom mag heten. Onder u zie ik de 

burgemeester en de kinderburgemeester van deze mooie, 

en nog veel oudere, stad; vertegenwoordigers van de 

gemeente; Ereleden, oud-leden, jeugdleden en hun 

ouders, leden en hun partners. Het is mij een groot 

genoegen om u allen en ook alle anderen die onze 

vereniging een warm hart toedragen hier te mogen 

aantreffen. Wij, als vereniging, zijn blij en trots u in ons 

midden te mogen hebben. 

Graag neem ik u met een korte terugblik mee naar het 

verleden van onze vereniging. Ik sta even stil bij het heden 

en ten slotte deel ik mijn verwachtingen voor de toekomst 

met u. Over de tijd rond de 

oprichting, op 14 mei 1922, is 

niet heel veel bekend. Uit 

onderzoek in het archief blijkt 

van de oprichting van O.S.S. door 

Lambert Maas, zijn van naam 

onbekend gebleven broer en 

Theo Lucas. Lambert was 

veertien (!) jaar oud. 

Van de eerste tien jaar zijn in de 

archieven geen stukken terug te 

vinden. Jammer, omdat ik graag 

met jullie had gedeeld hoe het 

was om toen een vereniging 

draaiende te houden. Het was 

wel een tijd waarin het in 

verenigingsverband ondernemen 

van bijvoorbeeld 

sportactiviteiten een prominent 

onderdeel was van de toen bestaande cultuur. Onze 

samenleving was, in tegenstelling tot vandaag, een 

duidelijke "Wij"-cultuur met een bloeiend 

verenigingsleven. 

Voor mij staat ook vast dat, eveneens in het tijdsbeeld 

passend, geen sprake was van een gemengde vereniging. 

De strikte scheiding van mannen en vrouwen liet gemengd 

sporten niet toe. Dat de vereniging tot bloei kwam in de 

dertiger jaren, blijkt uit de wel bewaarde verslagen van 

Lambert Maas, jarenlang secretaris. Ook uit bewaarde 

krantenverslagen blijkt van een actieve vereniging als 

wordt gemeld dat op 30 april 1939, tijdens de toen al door 

O.S.S. georganiseerde Jheroen Boschloop, A. Klaren tot 

winnaar wordt uitgeroepen in een tijd van ‘21 minuten en 

56 en een halve seconde’. Als ervaringsdeskundige met 

een tijd van 17 minuten en 21 seconden op die afstand 

weet ik dat die loop dan over 5 kilometer moet zijn 

gegaan.  

Veel is gespeculeerd over de naam van onze vereniging. 

Het gebrek aan duidelijke informatie heeft ruimte gegeven 

aan allerlei speculaties. Over de afkorting O.S.S. bestaat 

niet zoveel verschil van mening: Oefening Staalt Spieren. 

Wat het mysterie is van de naam van de in 1947 met de 

heren samengevoegde dames, is niet volledig opgelost. Is 

het VOLO, Latijns voor:  Ik wil of is het V.O.L.O. voor: Voor 

Onze Lichamelijke Ontwikkeling. De historici houden het 

op het laatste. Die uitleg past het best bij het tijdsbeeld. 

Over de jaren daarna en ook over de oorlogsjaren kan ik 

niet veel vertellen. Mijn volgende bron is ons oudste, nog 

actieve lid, Jeroen van Dillen, die me wist te vertellen dat 

toen hij op veertienjarige leeftijd lid werd, (hij is nu 72) de 

toen al gemengde vereniging landelijke bekendheid 

genoot met atleten met aansprekende prestaties en een 

internationaal wedstrijdprogramma. 

De trainingen vonden plaats op de Vliert, nu de plek van 

onder meer FC Den Bosch, op een sintelbaan die ook nog 

in gebruik was voor speedway wedstrijden met auto's en 

motoren. Het was in die tijd op de daardoor kapot gereden 

baan tijgeren voor de atleten en het zal mede daardoor 

geweest zijn dat het aantal leden naar een dieptepunt 

zakte. 

Het atletiekdeel bleef bestaan door de koppeling met de 

gymnastiekvereniging die veel jeugdleden had. De 

vereniging groeide weer en ging in de negentiger jaren 

inzetten op vooral hardlooptrainingen en, een tijd lang, 

ook triatlon. De oude sintelbaan werd verlaten en de 

vereniging verhuisde van de oude vlietlanden, natte 

gebieden, de naam De Vliert is daarvan afgeleid, naar het 

nieuwe, vaak ook natte, polderland op West, de huidige 

locatie met een top notch atletiekbaan. Die is in 2017 op 
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kosten van de gemeente, ook eigenaar van het complex, 

gereviseerd. 

De leden bekostigden met elkaar een clubhuis en bij 

behorende voorzieningen zodat we nu kunnen beschikken 

over een volledige accommodatie, die past bij een 

laagdrempelige atletiekvereniging waarbij het samen en in 

een goede sfeer sporten het belangrijkste element is. Die 

sociale samenhang is voor de vereniging steeds heel 

belangrijk geweest,omdat de club een thuis wil bieden 

voor sporters uit ale delen van 's-Hertogenbosch en 

omliggende gemeenten van elk niveau. Ook als zij niet de 

straatstenen uit het wegdek rennen. 

Die sociale samenhang is ook terug te vinden in deelname 

aan het project Sportwijk West, specifiek gericht op het 

stimuleren van beweging onder de (jonge) bewoners van 

dit deel van de stad.  

Daarmee ben ik aangekomen bij de toekomst van onze 

vereniging. De afgelopen honderd jaar vormen een mooi 

verhaal met leuke en minder leuke geschiedenissen, maar 

wat telt is, net zoals ieder hardloper zal weten, het af te 

leggen stuk dat voor ons ligt. Ook iedere 

langeafstandsloper kent het gevoel van het bijna 

onbereikbare ver weg liggende doel dat sneller dan 

gedacht binnen bereik komt. Het vergt aandacht en 

oplettendheid om dat doel, het vasthouden van de huidige 

sfeer en van de mogelijkheden binnen de vereniging te 

bereiken. Het verslappen van aandacht daarvoor brengt, 

zoals we nu in ander verband aan de Oostgrens van 

Europa zien, al hetgeen in de afgelopen eeuw is 

opgebouwd in gevaar. 

Ik zie voor die toekomst twee elementen die van groot 

belang zijn en die door deze eeuw heen steeds de basis 

voor deze vereniging hebben gevormd. 

Als eerste: Onze jeugd. 

Herinnert u zich hoe oud de oprichter van onze vereniging 

was? Juist: VEER-TIEN-JAAR. Weet u nog hoe oud ons 

huidige oudste lid was toen hij aantrad? Juist: VEER-TIEN-

JAAR. Wij zetten in op continuïteit door onze jeugd te 

koesteren en tot beweging te stimuleren. Het is de enige 

manier om een leven lang plezier te beleven aan beweging 

met uitzicht op een daardoor lang leven en ook een lange 

verbondenheid aan mensen waarmee die beweging samen 

kan worden uitgevoerd en beleefd. 

Samen is het tweede en verbindende element dat hoort bij 

deze toekomst. Atleten zijn individualisten pur sang, maar 

zij hebben de afgelopen eeuw de verbinding weten te 

vinden om deze vereniging niet alleen in leven te houden 

maar ook te laten bloeien. Verbinding niet alleen met 

elkaar, maar ook met de mensen om ons heen. 

Ook in tijden waarin de "wij"-cultuur uit 1922 veranderde 

in de "ik"-cultuur in 2022 is die behoefte tot verbinding in 

stand gebleven.  Wij zetten in op verbinding; in de eerste 

plaats met elkaar, met de wijk, met de gemeente, met de 

scholen die van onze faciliteiten gebruik willen maken en 

met iedereen die onze vereniging een warm hart 

toedraagt. 

Denkend over een aandenken dat die samenwerking 

symboliseert heeft het organisatiecomité, Club 100  

gekozen voor een bank. Te plaatsen op een plek met 

overzicht zodat iedereen die deze vereniging goed wil zien 

lopen, daar, vanaf die plek, het beste zicht op heeft. Ook 

die bank, en trouwens dit hele feest, is symbool van 

samenwerking. De bank is tot stand gekomen en bekostigd 

door bijdragen van de Gemeente, Weener XL, Ingenieurs- 

en adviesbureau Cleverland, leden van de vereniging en 

niet in de laatste plaats door een substantiële bijdrage van 

ereleden en leden van verdienste, op wiens schouders wij 

vandaag staan.  

Het feest is alleen mogelijk met de inzet van een grote 

groep vrijwilligers en de bijdrage van schoonmaakbedrijf 

De Lelie. Al deze mensen en organisaties, die de verbinding 

en de vreugde van samen sterk in onze vereniging 

symboliseren bedank ik omdat deze dag, deze eeuw en 

deze toekomst zonder jullie niet mogelijk is. 

 


