Van de redactie

Van het bestuur

Koude, donkere grijze dagen. Handschoenen,
muts en een lange loopbroek moeten alweer
aan. Winter! Binnen branden de kerstlampjes
en de folders voor de kerstinkopen liggen
alweer in de bus.
Gelukkig zijn er buiten ook vele lichtpuntjes te
ontdekken, in het donker zien we vele lichtjes
rond rennen, je weet nooit wat er aan die
lichtjes vastzit totdat je dichtbij komt en
groet, want sinds de corona zien we steeds
meer lopers groeten. We zijn dan ook
gelukkige mensen, wij lopers. Want al gaat
alles dicht, wij mogen blijven lopen, en altijd
met een paar, dus gezellig.
Soms zelfs met velen, zoals de afgelopen
periode met de wedstrijden (zie de uitslagen
verderop) die weer van start zijn gegaan,
heerlijk weer een beetje spanning, soms
dezelfde gezichten zien, vaak dezelfde
voldoening aan de finish.
Wat het komend jaar ons gaat brengen weten
we nog niet precies, maar er staan ons wel
een paar mooie momenten te wachten,
waaronder het 100-jarig bestaan van onze
vereniging! En vast ook weer thee na de
training, met gebak bij een PR.
Wij wensen iedereen heel fijne en lichte
feestdagen toe, en alvast een heel gezond en
sportief 2022!

De meest recente beperkingen die door onze
regering zijn opgelegd aan de amateursport
vormen vanaf 28 november jl. een
gedeeltelijke terugkeer naar de blokkades die
we eerder hebben ervaren. Het bestuur heeft
na kennisname van het standpunt van NOCNSF en de AU, gezocht naar oplossingen die
onze atleten en trainers zoveel als mogelijk de
gelegenheid geven begeleid te kunnen blijven
sporten. Via de contactpersonen heeft u al
kennis
kunnen
nemen
van de
manier
waarop
dat vorm
is gegeven
zodat
herhaling
hier niet
nodig is.
Wel heeft
het
bestuur behoefte aan het herhalen van de
wijze waarop tot nu toe steeds met de
opgelegde beperkingen is omgegaan. Het
bestuur maakt de regels niet en is ook niet in
de positie om die te beïnvloeden. Om die
reden gaat het bestuur dan ook niet in op de
inhoud van de maatregelen en de daar aan
ten grondslag liggende keuzes. Voor het
bestuur is steeds de gezondheid en de

Karin en Jolanda
karinboel@hotmail.nl
jolandamik@ziggo.nl
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veiligheid van onze mensen het centrale
thema geweest. Het is er daarbij van uit
gegaan dat de genomen maatregelen ook dat
uitgangspunt hebben. Om die reden zoekt het
bestuur niet de juridische grenzen van de
maatregelen op, maar worden de
beperkingen vanuit de veiligheidsgedachte
bekeken en toegepast. Het bestuur vraagt u
dan ook met die blik naar de voor onze club
geldende maatregelen te kijken en daar, zoals
tot nu toe steeds, loyaal; aan mee te werken.

aanpak graag voortgezet als straks onze baan
in de avonduren weer beschikbaar komt.
Naast het uitstel voor de kerstborrel is er nog
een bijeenkomst waarvan het plannen nu
minder eenvoudig is. Inmiddels is door Leonie
Rubbens, na de ontvangen input vanuit het
bestuur, de laatste hand gelegd aan een
concept voor een nieuw beleidsplan voor de
komende jaren. Het bestuur had zich
voorgenomen daarvoor in januari a.s. een
inspreekavond te organiseren. Of dat nu kan
is nog de vraag. Het bestuur gaat bij verdere
blokkades zoeken naar alternatieven voor die
avond zodat het stuk op de komende ALV in
stemming worden gebracht.

Dat gezegd hebbend, kunnen we ook
vaststellen dat sportbeoefening, weliswaar is
ingeperkt maar gelukkig nog steeds mogelijk
is. We kunnen naast de trainingsfaciliteiten
ook gelukkig ook een Engelermeercross light
organiseren, waarbij het "light" zeker niet op
de sportieve inspanning zal slaan, maar op de
omstandigheid dat dit een loopfeestje gaat
worden, alleen voor atleten en organisatie.
Die laatste club heeft er zin in zodat de eerste
club iets heeft om naar uit te kijken. Wat we
dit jaar opnieuw vooruitschuiven is de
traditionele kerstborrel. De huidige
beperkingen bieden daarvoor geen ruimte,
maar wel reden om daar voor komend jaar
nog meer naar te verlangen. Dat is verlangen
is overigens ook gericht op het eeuwfeest op
14 mei a.s. waarvan de contouren steeds
meer zichtbaar worden.

Tenslotte, het blijft de mantra die steeds op
deze plaats klinkt, de vereniging heeft
behoefte aan leden die meehelpen de zaak
draaiend te houden. Verdiep u in de
openstaande vacatures en kies er een bij u
passende uit. U zult verbaasd zijn over de
energie die de team effort die O.S.S.-VOLO
heet u en de anderen waarvoor u zorgt, gaat
geven.

Nu trainingen in georganiseerd verband
vanuit de vereniging voor de komende weken
zijn afgeschaald, geeft dat het bestuur wel de
gelegenheid om samen met de trainers en
met onze trainingscoördinator John van den
Dungen na te denken over oplossingen voor
het vertrek van Marcel Bruinshoofd als trainer
op 1 december jl. Nieuwe aanwas lijkt in zicht
en geeft wellicht ook ruimte voor een meer
evenwichtige verdeling van lopers over de
diverse loopgroepen. Door de trainers is al
voor de nieuwe maatregelen ingezet op een
aanpak die een minder scherpe aftekening
van de tussen de diverse groepen bestaande
grenzen kan opleveren. Het bestuur ziet die

Ook al is het groepsgevoel, voor wat betreft
de groepsgrootte even naar beneden
bijgesteld: Geniet van het rennen!
Jeroen Cliteur,
Secretaris
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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Hardlooptrainer gezocht!
•

•

•
•
O.S.S.-VOLO ‘s-Hertogenbosch is op zoek naar
een looptrainer!
Lijkt het je leuk je hardloophobby verder uit
te breiden en anderen op een professionele
wijze te kunnen begeleiden in hun
hardlooppassie? Dan is dit je kans!
Ben je in bezit van een looptrainer 4 diploma
of bereid deze te gaan behalen? Dan zoeken
we jou!
Stuur een mail naar secretaris@oss-volo.nl

•
•
•

Verzamelen materialen en opbouw vanaf
7:30 uur:
Vanaf de baan moeten verschillende
materialen worden opgehaald zoals de
hoogspringmat, startblokken, kogelring en
kogels
Vanaf 8:00 kunnen we in de zaal om de
materialen voor de onderdelen (sprint,
horden, hoog en kogel) klaar te zetten.
Voor de opbouw zijn minstens tien mensen
nodig, want vele handen maken licht werk.
Er is een aanhanger aanwezig. Wel zoeken we
iemand met een auto met trekhaak.
Assistentie tijdens de wedstrijd vanaf 9:30
uur (pupillen)
Net zoals de Athletics Champs in de zomer is
deze wedstrijd in teams. Voor deze teams
hebben we drie vrijwilligers nodig per team.
Het begeleiden van de kinderen
Opschrijven van uitslagen
Helpen met klokken, lat terugleggen, kogels
terug rollen

Vrijwilligers gezocht Indoor in de
Schutskamp O.S.S.-VOLO 20
februari 2022
In 2022 zal de indoor in de Schutskamp van
O.S.S.-VOLO niet in het laatste weekend van
januari plaatsvinden, maar op zondag 20
februari (onder voorbehoud van
coronamaatregelen en voldoende vrijwilligers
deze dag). In de ochtend van 10 tot 13 uur
vindt de wedstrijd voor pupillen plaats en in
de middag van 13 tot 16 uur voor junioren D,
C en B.
Voor deze wedstrijd zijn we afhankelijk van
jullie hulp! Zonder hulp kan de wedstrijd
namelijk niet doorgaan.
•
Hieronder volgt in het kort een opsomming
waar we hulp bij kunnen gebruiken.
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Assistentie tijdens de wedstrijd vanaf 13:00
uur (junioren):
Uitdelen startnummers junioren (2-3
personen)

•

•

valt helaas niet meer te
combineren met mijn
taken voor de club.
De ledenadministratie doe
je samen met Jacqueline
van der Meer, de
nieuwsbrief doe je samen
met Jolanda Mik, het
zoeken naar uitslagen doe
je alleen. Je staat er dus voor de
ledenadministratie en de nieuwsbrief niet
alleen voor. En…. Ik werk je natuurlijk in,
zodat jij met evenveel enthousiasme een van
deze taken kan voortzetten.
Heb je vragen of wil je je graag aanmelden,
laat het me weten en stuur een mailtje, appje
of belletje:
karinboel@hotmail.nl
06-44802953

Hulp bij het terugleggen van de lat bij
hoogspringen (2 personen) en het terugrollen
van de kogels bij kogelstoten (1 persoon).
Ook zoeken we juryleden voor alle
onderdelen
Afbouw vanaf 15:45:
Al onze materialen moeten weer terug naar
de baan en andere materialen uit de zaal
moeten worden opgeruimd. Ook voor de
afbouw zijn ten minstens tien mensen nodig,
zodat iedereen weer op tijd naar huis kan. Om
16.30 uur moet de zaal leeg zijn.
QR-code scanner:
Op dit moment geldt er voor sporten in
binnensport accommodaties een
coronatoegangsbewijs (CTB). Dat geldt voor
alle ruimtes voor de sporters en voor publiek
vanaf 18 jaar. Hierdoor is er controle bij de
ingang nodig. Wij zoeken acht personen die
dit deze dag willen doen.
2 personen van 9:00 uur tot 11:00 uur
2 personen van 11:00 uur tot 13:00 uur
2 personen van 13:00 uur tot 15:00 uur
2 personen van 15:00 uur tot 16:30 uur

Hopelijk tot snel,
Karin Boel

Clubapp AllUnited
Vanuit de club merkten we dat er inmiddels
binnen de club verschillende kanalen zijn
waarop de communicatie plaatsvindt. Er staan
berichten op de website, maar dezelfde
berichten worden ook per e-mail of via
WhatsApp doorgestuurd. Dit wilden wij
verbeteren met de ClubApp. Dit is een

Vul via dit formulier in waar je die dag wil
helpen. Zonder jullie hulp kunnen we deze
wedstrijd helaas niet door laten gaan.
https://forms.gle/KMGdanFUTfVPB5cdA

Leuke taken komen vrij!
Jarenlang heb ik met veel plezier de
ledenadministratie voor de club gedaan en de
nieuwsbrief in elkaar gezet. Daarnaast zocht
ik wekelijks leden die wedstrijden hadden
gelopen om zo de uitslagen in het clubblad te
kunnen zetten. Nu wil ik deze drie taken graag
overdragen aan andere enthousiastelingen. Ik
heb namelijk vorig jaar een zesjarige studie
astrologie afgerond en hiervoor mijn
landelijke erkenning behaald. Hier wil ik nu
heel graag mijn vrije tijd aan besteden en dit

aanvulling op de software van AllUnited die
wij binnen de ledenadministratie al
gebruiken.
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Via de ClubApp willen we nieuwsberichten,
zowel algemene nieuwsberichten als
berichten vanuit het bestuur, maar ook de
communicatie binnen de trainingsgroepen
samenbrengen en beschikbaar maken voor
alle leden. In de ClubApp zit, net als nu op de
website, een agenda waarin alle wedstrijden,
evenementen en andere activiteiten zijn
opgenomen. Daarnaast biedt de app ook
functionaliteiten voor interactieve groepen,
een gedeeld fotoalbum en trainingsschema’s.
In een eerste fase willen we vooral algemene
nieuwsberichten vanuit onze club en nieuws
vanuit het bestuur in de ClubApp tonen.
Vooralsnog blijven deze nieuwsberichten ook
via de e-mail en/of whatsapp gedeeld
worden, we willen natuurlijk dat niemand iets
mist! In de komende maanden worden echter
meer functionaliteiten van de ClubApp
geïntroduceerd. Hier houden wij jullie
natuurlijk van op de hoogte!
In de komende weken ontvangen jullie
allemaal een e-mail met daarin de
aanmelding voor de ClubApp. De app zelf is te
downloaden in zowel de Apple Store als de
Google Play store. Je kunt dan vast je eigen
profiel en adresgegevens controleren en
eventueel wijzigen. Dit wordt na controle
door de ledenadministratie dan aangepast.
Een foto toevoegen kan ook als je dat leuk
vindt. De foto is wel voor iedereen zichtbaar,
adresgegevens niet.
Wil je niet wachten op deze e-mail en direct
een kijkje nemen in de app, of zijn er vragen
over deze app? Mail deze naar clubapp@ossvolo.nl.

2 oktober Kustmarathon, Zoutelande
Ed Kooijman

4:09:23

René den Otter

4:23:48

Danny Smith

3:37:50

Ronald Alaerds

3:43:49

2 oktober Baanwedstrijd
OSS-Volo, 3 km
Martijn van der Vis

10:10

Adri Henskens

11:37

André Boel

11:38

Leonie Rubbens

11:44

Henk van der Giessen

11:46

Evert Hoogsteen

12:18

10 oktober Marathon Eindhoven
halve marathon
Pieter van Klinken

1:54:32

10 oktober Antwerpen ten Miles
Peter de Laat

1:54:58

Anne Brooijmans

1:54:58

17 oktober Molenhoeks Makkie
Mook, 15 km
Anchelina Griffin

1:20:24

Evert van der Meulen

1:29:40

24 oktober Marathon Rotterdam

Team ClupApp
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Jesper Speekenbrink

3:15:52

André Boel

3:18:19

Rob Nelisse

3:30:54

Henk van der Giessen

3:31:24

Lieve Teugels

3:35:29

Jelle van der Haring

3:37:49

Anchelina Griffin

3:58:55

Patrick Rutten

4:10:08

Jacqueline v dr Meer

29:30

Evert van der Meulen

4:22:01

Tecla Kramer

29:47

Ans van Kempen

29:48

30 oktober Beartrail, 58 km, Voeren
René den Otter

6:43:00

Frits van Helsdingen

30:05

Ed Kooijman

6:43:00

Steffie Kozica

30:06

7 november Berenloop
Terschelling, marathon

4 november Coudewaterloop
Rosmalen, 5 km
Martijn van der Vis

17:58

Krista van Soldt

3:29:42

Danny Smith

18:42

Adri Henskens

3:29:43

Wouter Specken

18:55

Hans Heirman

3:49:57

André Boel

19:25

Ronald Alaerds

19:48

Adri Henskens

20:02

Geert Mulders

20:14

Leonie Rubbens

20:28

Jouke Ubbink

21:17

Esther Bruls

21:21

John van de Dungen

22:15

14 november Maresiacross
Kaatsheuvel, 6,8 km

Mark van der Heijden

22:30

Amely Verreijen

38:46

Marjo Eshuis

22:57

Marjo Eshuis

39:21

Leon Rijken

24:32

Evert van der Meulen

24:55

14 november Maresiacross
Kaatsheuvel, 9,1 km

Elena van Vught

25:17

Frans Krooswijk

Lieve Teugels

25:53

Anoek Hoogsteen

25:57

Pieter van Klinken

25:50

Rik Wetser

27:25

Karin Boel

27:42

Hans Coomans

27:44

Joop Sonderegger

28:20

Fred van Breugel

28:20

7 november Berenloop
Terschelling, halve marathon
Marjo Eshuis

1:46:35

Jelle van der Haring

1:49:09

7 november Krollenloop
Veghel 10 EM
Pieter van Klinken

1:30:12

37:04

15 november Geffenseplascross
Oss, 9,4 km
Jesper Speekenbrink

37:41

Danny Smith

39:52

André Boel

42:40

15 november Geffenseplascross
Oss, 4,6 km
Karin Boel

6

27:38

21 november Scorpiocross
Oosterhout, 5,4 km
Amely Verreijen

Mijn ambitie is ooit richting in de
hardloopindustrie te gaan en mensen
wedstrijden zien lopen op mijn schoenen. Dus
mochten er merken meelezen…

30:01

21 november Scorpiocross
Oosterhout, 8,7 km
Frans Krooswijk

33:13

Jesper Speekenbrink

34:51

André Boel

38:52

Henk van der Giessen

39:41

Waarom wilde je een marathon lopen en
waarom in Rotterdam?
In eerste instantie had ik helemaal nog niet de
ambitie een marathon te doen, aangezien er
nog veel te verbeteren was op kortere
afstanden. Het leek me nogal ver op tempo.
Eind april, al liggende in bed met Covid,
merkte dat ik mijn conditie wel een tikje had
gekregen en er werk aan de winkel was, als ik
hersteld was. Contrasterend genoeg werd die
stip aan de horizon gezet op 24 oktober in
Rotterdam. Zelf ik heb ik een tijdje in
Rotterdam gewoond en getraind bij de Bselectie van PAC, waar deze marathon meer
dan heilig is. Logische keus dus, al bleek de
marathon wel stijf uitverkocht te zijn. Het was
toch gelukt. De marathon zelf ook trouwens,
fantastische dag!

Rndje op de baan met…
Jesper Speekenbrink
Hoi, mijn naam is Jesper en woon in Den
Bosch. Oorspronkelijk kom ik uit Vlijmen en
nu, na zo’n 10 jaar weggeweest, weer terug in
de regio. Sinds een aantal maanden loop ik bij
O.S.S.-VOLO in de groep van André. Van
sporadisch een rondje, naar wat meer
rondjes, loop ik nu zo’n 3,5 jaar wat
fanatieker. Onlangs trouwens mijn debuut
gemaakt op de marathon. Smaakt naar meer.

Met wie zou je 24 uur willen worden
opgesloten?
Binnen mijn vak is Tinker Hatfield toch wel
een, misschien wel dé icoon. Hij is opgeleid
als architect en uiteindelijk de ontwerper veel
klassiekers van Nike en Jordan, zoals de
eerste Air Max. Naast de tijdloze ontwerpen,
zitten er technieken in die nog altijd de basis
hebben gelegd van schoenen waarop wij nu
lopen.

Waarvoor gaat 's ochtends de wekker af?
Op de een of
andere
manier word
ik vaak 1
minuut voor
mijn wekker
gaat wakker.

Aan welk hardloopwedstrijdje wil je nooit
meer terugdenken en waarom?
Het valt gelukkig mee, maar ik ben zelden zo
gesneuveld als de Paasloop 2019 in Kilder. Het
was een warme dag en samen met een goede
vriend vertrokken we strak onder PR tempo
om ons vervolgens geheel het apezuur te
lopen op de heuvels met mul zand waar we
niet op gerekend hadden. Zijn neef
(Nederlandse top) kwam al ouwehoerend en

Wat trekt jou het meeste aan in het
hardlopen?
Eigenlijk was ik al langer fanatiek bezig met
sport- en hardloopschoenen en gear voor ik
überhaupt ooit een fatsoenlijke 5km had
gelopen. Nu een aantal jaar en veel paar
schoenen later heb ik inmiddels van
schoenontwerp mijn werk kunnen maken.
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half-hazend voorbij tijdens zijn duurloopje
daar in de regio.

Wanneer heb jij voor het laatst voor een
verrassing gezorgd? En bij wie?
Mijn vriendin wilde me graag ontlopen op
haar verjaardag, maar toch gezorgd dat ik al
bij het restaurant zou zitten waar ze toevallig
ging eten.

Hoe lang kun jij zonder telefoon?
Ongeveer één lange duurloop.
Wat doe je in je vrije tijd?
Voor m’n gevoel heb ik weer zeeën van tijd nu
de marathontrainingen achter de rug zijn. Heb
onlangs de schaatstrainingen weer opgepakt.
Daarnaast houd ik me naast de gebruikelijke
series/films/boeken etc. graag bezig met
tekenen, koken, invullen van interviews van
de plaatselijke atletiekvereniging en het
verwaarlozen van core/stability-oefeningen.

Stel, je bent verslaggever, en je mag Eliud
Kipchoge interviewen. Wat zou je hem
vragen?
In welke tijd loop je denk je een marathon op
een reguliere Pegasus?
Wat is de beste raad die je ooit gekregen
hebt, en van wie?
Soms moet je dingen doen die je liever niet
doet.

Hoeveel tandenborstels staan er bij jou in de
badkamer?
1 elektrische met 2 opzetstukjes en 1 analoge.
Waar ben jij op Eerste Kerstdag?
Zie mijn Strava route die dag ;) Ik gok een
rondje op Den Treek, Amersfoort.

Taal: placeren en traineren…

Welke zanger mag op jouw verjaardag een
liedje komen zingen?
Kanye West, al dan niet met aanhang.

Zitten jullie ook regelmatig met kromme
tenen naar de Corona persconferenties van
ons demissionair kabinet te kijken? Ik wel!
Nee, ik ga het niet hebben over of het wel of
geen goed beleid is al vind ik daar wel iets
van, maar dat houd ik maar voor me. Mij gaat
het om de taal die daarin gebezigd wordt. Een
paar weken geleden hoorde ik Hugo de Jonge,
de schoolmeester die minister geworden is,
het hebben over de horeca en de
cultuursector. Het ging daarbij om een vaste
zitplaats. Als je een vaste zitplaats hebt en
niet gaat wandelen dan kan er Corona
technisch veel meer en is de kans op
besmettingen veel minder. En nou komt-ie:
zo’n vaste zitplaats noemde onze minister de
Jonge: “geplaceerd”. Ik had er nog nooit van
gehoord. Ja, in de jaren zestig had Dorus een
keer een briljante sketch over de uitvinding
van muizenvalletjes, zie YouTube, die ging
over het plaatsen van een scheermesje op

Heb je een guilty pleasure?
Zure zult en jelly beans. Apart trouwens, niet
de combinatie van de twee.
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onze vereniging komt het hopelijk niet voor.
Tot op heden heb ik op onze vereniging nog
geen beweging gezien die duidt op placeren
en traineren. Laten we dat vooral zo houden!
A. Chilles
een plankje. En daarachter lag een stukje
kaas, de muis die aan kwam wandelen keek
dan over het scheermesje en op de dag dat er
een keer geen kaas lag, schudde de muis
teleurgesteld met zijn kop: geen kaas vandaag
en raakte het scherpe scheermesje met zijn
nek: muis dood. Dat plaatsen van het
scheermesje noemde Dorus: plaatseren. Ik
dacht dus meteen aan Dorus toen Hugo de
Jonge sprak over vaste plaatsen voor
bezoekers: je bent dan geplaatseerd, even
later dus ook mogelijk morsdood. Dat
plaatseren/placeren klinkt bij mij volslagen
idioot in de oren: waarom niet gewoon “vaste
plaatsen”. Dan weet iedereen meteen wat er
bedoeld wordt, maar nee het moest
“geplaceerd” zijn. Ambtelijke
gewichtigdoenerij. Ik heb natuurlijk direct
opgezocht wat placeren betekent: een plaats
of een prijs veroveren of geld beleggen….
Ik kreeg gelijk visioenen van een strijd voor
een plaats in de kroeg of theater voor me:
een meute bezoekers die al vechtend een
zitplaats probeert te veroveren….., maar dat
zal Hugo de Jonge niet bedoeld hebben,
alhoewel: hij komt uit Rotterdam en dan weet
je het maar nooit.
Er is nog zo’n soort woord dat bij mij dezelfde
allergie opwekt en dat is traineren.
Ik heb jarenlang me suf getraind als
hardloper, maar ik heb nog nooit (bewust)
getraineerd. Ik heb getraind, dat lijkt me toch
echt iets anders dan traineren. De woorden
trainen en traineren lijken wel verdomd veel
op elkaar net als placeren en plaatsen. Een
trainer traint en traineert (meestal) niet. Wat
is traineren? Dat is op de lange baan schuiven,
dat kan overigens wel op ons complex maar
of het veel met atletiek te maken heeft? Bij

Engelermeercross

In 2020 hebben we vanwege de
coronamaatregelen geen cross kunnen
organiseren. Gelukkig ziet het er (tot nu toe)
naar uit dat 'ie dit jaar wel doorgaat, al zal het
zonder publiek zijn. Op zondag 12 december
kun je lekker komen lopen over heuvels, gras
en strand rond het Engelermeer. En na afloop
kun je genieten van een lekkere kop soep of
warme chocolademelk (gratis voor alle
deelnemers).
Schrijf je dus snel in via inschrijven.nl, dit kan
t/m vrijdag 10 december. Na-inschrijving is
mogelijk op de dag zelf (€1 extra). Meer
details over de loop vind je op de website van
O.S.S.-Volo www.oss-volo.nl.
We hopen je zondag 12 december aan de
start te zien bij het Engelermeer! Denk aan je
QR-code en het houden van 1,5m afstand als
je niet op het parcours loopt.
Met sportieve groet,
Organisatie Engelermeercross
O.S.S.-Volo ’s-Hertogenbosch
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Eeuwfeest

Indoorwedstrijd junioren D en
pupillen 30 oktober in Reusel

Nog ongeveer 23 weken en het is zover:

O.S.S.-VOLO bestaat 100 jaar
Het moet een bijzonder jaar worden met
uiteenlopende activiteiten:
een ploegenmeerkamp, een 100 km
wedstrijdcompetitie, een clinic van een
bekende atleet, een sprintbaan in de
binnenstad en feestavonden.
Maar ook: een aandenken voor iedereen, we
hebben een “Goed Doel ”op het oog, er komt
een reünie, een tentoonstelling en een
nieuwe bank….

Terwijl het buiten regende en waaide deden
onze pupillen en D-junioren mee aan een
leuke indoorwedstrijd in Reusel! Er werd
gesprint, gesprongen, gestoten en 600 m
gelopen. En natuurlijk moedigden we elkaar
ook aan! Er stonden verschillende atleten op
het podium en er werden pr’s en cr’s
verbroken. De uitslagen zijn terug te vinden
op
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/uitslagen/
36143/

Alle
onderdelen
zullen
verspreid
over het jaar
plaatsvinden.
Maar
zaterdag 14
mei 2022 -dé
dag dat onze
vereniging honderd jaar geleden werd
opgericht- wordt wel een dag om te
omcirkelen in je agenda! Die dag moet toch
het hoogtepunt van het jubileumjaar worden.
Volgende keer meer over het programma van
die dag.
Alle voorbereidingen zijn al een tijdje in volle
gang. Er zijn verschillende werkgroepjes die
zich over één van de activiteiten (gaan)
buigen.
En daar kan hier en daar nog wel wat hulp
gebruikt worden!
Iets voor jou? Wil je ook je steentje bijdragen
aan het jubileumfeest?
Laat dat dan weten via
koos.fennis@gmail.com
Namens Team 100
Koos Fennis
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Activiteitenkalender winter 2021
Het is weer even geleden, maar hierbij toch een kleine wedstrijdkalender met alles wat vooralsnog door
kan gaan. Check zelf even op internet of de wedstrijden daadwerkelijk doorgaan. Toch lekker om wat
doelen te stellen deze periode. Loop-ze!
Datum
12 dec
19 dec
19 dec
26 dec
9 jan
9 jan
9 jan
16 jan
16 jan
16 jan
23 jan
29 jan
30 jan
6 feb
6 feb
13 feb
13 feb

Evenement
Engelermeercross: korte/lange cross + jeugd (MCC)
Lido-cross: korte/lange cross + jeugd
Geffenseplascross 2: korte/lange cross + jeugd
Auwejaorscross Oirschot: korte/lange cross + jeugd
Happy newyear!
1/2 + 1/4 marathon van Egmond + kidsrun
Lunettecross: korte/lange cross + jeugd (MCC)
Bedaf cross: korte/lange cross + jeugd (Keien cross)
Indoor pupillen/junioren GAC Gemert
Dieprijtcross: korte/lange cross + jeugd (KCC)
Witte Ruysheuvelcross: korte/lange cross + jeugd (GPCC)
Spiridon cross: korte/lange cross + jeugd
Lithse Ham cross: korte/lange cross + jeugd (GPCC)
Joe Mann Bosloop: korte/lange cross + jeugd (KCC)
Dommelcross: korte/lange cross + jeugd (MCC)
Atledocross: korte/lange cross + jeugd
Pannenkoekenbakkercross: korte/lange cross + jeugd
Wedertcross: korte/lange cross + jeugd (KCC)
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Plaats
Den Bosch
Waalwijk
Geffen
Oirschot
Egmond a. Zee
Vught
Uden
Gemert
Eersel
Oss
Rijen
Lith
Best
St-Michielsgest.
Dongen
Uden
Valkenswaard

