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Van de redactie 
 

Hoogtepunten!! 

Het allerbelangrijkste hoogtepunt is natuurlijk 

dat onze atletiekvereniging in mei 100 jaar 

bestaat. Opgericht in 1922, beginnend met de 

Bossche atletiekvereniging Oefening Staalt 

Spieren en na de fusie met de RK 

Gymvereniging VOLO in 1947 is het nu de 

atletiekvereniging O.S.S.-VOLO. 

100 jaar! Wat gebeurde er honderd jaar 

geleden? 

Het was het geboortejaar van Emil Zátopek 

die de marathon liep in 2:23:04. Vergelijk dat 

eens met afgelopen zondag toen Abdi 

Nageeye in 2:04:56 de marathon van 

Rotterdam liep! En niet te vergeten Nienke 

Brinkman. Zij liep in Rotterdam pas haar 

tweede marathon in 2:22:51. Ze werd de 

beste Nederlandse met een nieuw 

Nederlands record. De eerste Nederlandse die 

dus sneller liep dan Emil Zátopek! 

Het belooft een mooi eeuwfeest te worden, 

met wedstrijden, festiviteiten, BBQ en 

muziek. Hoe fantastisch is het dat we dat mee 

kunnen maken?  

De redactie is blij dat er heel veel lopers een 

bijdrage hebben geleverd aan dit clubblad. Er 

is superveel te lezen, wij kunnen het daarom 

lekker kort houden.  

Voor iedereen veel leesplezier gewenst, een 

heel mooi eeuwfeest en veel wedstrijdplezier 

voor de komende periode. 

 

Jolanda en Pieter 

 

jolandamik@ziggo.nl 

pietervanklinken@gmail.com 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Van het bestuur 
 

Voor het eerst in lange tijd hebben we 

afgelopen week weer een ALV gehad die 

zonder beperkingen kon plaatsvinden. De 

veelheid van onderwerpen voor de 

vergadering en het vrij kort daarna geplande 

eeuwfeest kunnen de oorzaak zijn van een 

wat hyperassociatieve bestuursbijdrage, maar 

ik hoop dat u me dat vergeeft.  

De verenigingsdemocratie brengt me als 

eerste bij het stemmen tellen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen. Nadat 68 
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mensen zich aanmeldden, kon de vereniging 

uiteindelijk 55 tellers à 60 euro per stuk 

leveren voor de verkiezingen. Veel geld dus, 

maar nog mooier: de belangeloze inzet van al 

onze tellers. En laten ze zeker de 

onvermoeibare stemmentellersronselaar en -

coördinator Krista van Soldt niet vergeten. 

Heel veel dank. Het zijn echt deze momenten 

die duidelijk maken dat veel verenigingsleden 

bereid zijn zich voor elkaar in te zetten omdat 

ze van de waarde van die inzet overtuigd zijn. 

 

Inmiddels zijn de uitnodigingen de deur uit 

voor de viering van ons eeuwfeest. Mocht u 

zich nog niet hebben aangemeld, bent u in 

principe al te laat, maar wellicht heeft Team 

100 nog plek. Meld u dus snel alsnog aan. De 

voorbereidingen zijn vol op stoom en het 

bestuur ziet uit naar een spetterend feest.  

Over bestuur gesproken, ik beloofde u al een 

associatief stukje: Het bestuur neemt op korte 

termijn afscheid van haar penningmeester, 

die verhuist. Daarom is vervulling van zijn 

positie snel nodig. Het bestuur zoekt iemand 

voor een langere termijn, in principe vier jaar. 

Als u over de juiste competenties beschikt en 

tijd wil en kunt vrijmaken, ontmoeten we u 

graag voor een informerend gesprek. Ook de 

jeugd snakt, bij langdurige afwezigheid van de 

huidige trainers, naar versterking van het 

trainerscorps met trainers voor de junioren C, 

B en A. 

De meeste bestuursleden zijn vaak op en om 

de baan te vinden en stellen meedenken en -

doen zeer op prijs. Laat u zich er niet van 

weerhouden zaken aan te kaarten en te 

benoemen. Het bestuur heeft feedback nodig 

om op koers te blijven. Navigeren is namelijk 

een teamsport. Wel is het van belang in het 

oog te houden dat bestuursleden ook 

sporters zijn en onbekommerd van de 

trainings- en wedstrijdfaciliteiten van de 

vereniging gebruik willen maken. Gelukkig zijn 

er e-mail, Whatsapp en koffie- en 

theemomenten, zodat ook op die manier de 

te bespreken zaken bij het bestuur terecht 

kunnen komen. 

2022 bruist van de activiteiten. We zijn 

begonnen met een door Liemarvin Bonevacia 

aan onze jeugd gegeven en zeer geslaagde 

clinic. Inmiddels zwermen onze sporters ook 

uit over Europa en de rest van de wereld om 

het gemis aan wedstrijden en loopfeesten in 

de afgelopen jaren goed te maken. Die 

vrijheid is goud waard. Zeker als je ziet dat dat 

op een uurtje of twee, drie vliegen niet 

vanzelfsprekend is. 

In die gedachte: Geniet, nog meer, van het 

rennen. 

 

Jeroen Cliteur, 

secretaris O.S.S.-VOLO 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Uitslagen winter 2021/2022 
 

Uitslagen voorjaar 2022 

 

 

20 februari: Brabantse Kampioenschappen 

Cross, Milheeze 

JUNIOREN 

Sofie Werners 9:16 

Jolein van de 
Dungen 

9:59 

Viggo Pronk 8:16 

 

PUPILLEN 

Lars van Sommeren 6:51 

Lucas van den 
Berkmortel 

8:31 

Jorg van Sommeren 6:13 (Pupillen B, 
Zilver!) 

Tyler Stringer 7:31 

Bes van Eijndhoven 7:28 

Selma Goullet 8:09 

Elin Gijselman 8:13 

Luna Hendriks 8:51 

Jace Stringer 6:24 

Evy Krooswijk 5:48 (Pupillen C, 
Brons!) 
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Philippa Pronk 6:07 

Mayte Hendriks 8:56 

 

20 maart: Bosloop, Best 

Junioren 

Koen Dunsbergen 21:48 

Beau Pronk 13:33 

Therese Smith 8:33 

Sofie Werners 10:09 

Aimée Weijnen 10:16 

Jolein van den 
Dungen 

11:05 

Viggo Pronk 9:15 

Thijs Rommens 10:14 

 

Pupillen 

Sophie Kooijman 7:47 

Juul Sens 8:17 

Lina Bakkum 8:43 

Lara Sens 8:45 

Pepijn Jansen 8:48 

Louise Smith 5:26 

Elin Gijselman 6:00 

Minke van 
Zimmeren 

6:20 

Luna Hendriks 6:40 

Isabelle Pijnenborg 5:52 (Pupillen C, 
Brons!) 

Philippa Pronk 5:55 

Roald Jansen 6:33 

Mayte Hendriks 7:06 

 

 

 

27 maart: Zestig van Texel, 60 kilometer 

André Boel 5:06:35 

René den Otter 6:53:47 

Ed Kooijman 6:53:46 

 

27 maart: Auwjaorscross, Oirschot 

Junioren 

Beau Pronk 8:23 

Sofie Werners 9:23 

Jolein van den 
Dungen 

10:04 

Viggo Pronk 5:39 

Thijs Rommens 6:30 

Dave van der 
Heijden 

6:47 

Therese Smith 6:58 

Yasmina Lamjaata 3:47 

Mayte Hendriks 4:08 

Mats Kooijman 3:40 

Philippa Pronk 3:44 

Evy Krooswijk 3:52 

Louise Smith 4:34 

Minke van 
Zimmeren 

4:57 

Elin Gijselman 5:15 

Luna Hendriks 5:38 

Jorg van Sommeren 4:15 

Moos van Hamond 4:37 

Kees Seelemeijer 4:59 

Sophie Kooijman 4:54 

Lina Bakkum 5:34 

Aliyah el Hamdaoui 8:13 

Lars van Sommeren 4:11 

Ayman Lamjaata 4:43 

Pepijn Jansen 4:58 

Vincent Ngai 5:16 

 

10 april: Marathon Rotterdam 

Danny Smith 3:35:28 

John van den 
Dungen 

3:43:35 

Evert Hoogsteen 3:53:19 

Ramon de Haas 4:10:39 

Eugenie Somers 4:24:06 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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Sneeuw in de lente 
 

‘Maart roert zijn staart’ en ‘April doet wat hij 

wil’. Deze spreekwoorden zijn dit jaar wel 

héél toepasselijk. Na de storm in februari 

kunnen we heerlijk genieten van prachtige 

dagen in maart. Maar in Nederland weet je 

dat mooi weer nooit voor lang is. Dus… 

meteen barbecueën en op een terrasje zitten 

als de zon schijnt, want het kan zo weer 

voorbij zijn. En dat blijkt. Wie denkt dat 

sneeuw op 1 april een grap is, komt bedrogen 

uit. Op 1 april ligt er sneeuw! Het moet niet 

gekker worden. In 1978 was er voor het laatst 

meer sneeuw gevallen in april dan dit jaar. 

Bizar! Hier wordt een hardloper niet blij van. 

Loop je in maart nog in een shirt zonder 

mouwen en een korte broek, kun je in april je 

muts weer opzetten. De kledingkeuze bij elke 

run wordt hierdoor wel een enorme 

uitdaging. 

Maar even terugkomend op rennen in de 

sneeuw. Ik las een stuk op intranet over 

SnowSteps. Een soort spikes die je over de 

neus en de hak van je normale schoenen 

plaatst om zo met extra grip over sneeuw en 

ijs te kunnen hardlopen. Zou dit echt werken? 

Dan zou dit een uitkomst zijn voor het steeds 

extremere weer in Nederland. Ik word er 

nieuwsgierig van. Misschien is dit het ideale 

item dat wij hardlopers moeten gaan 

toevoegen aan onze hardloop accessoires. 

Zeker als ik verder lees: ‘Past over elk type 

schoen, gekleed of sportief’. Uhm, bedoelen 

ze: ook leuk over je pumps als er ineens 

sneeuw ligt op een buitenfeestje in de lente? 

En dan nog eentje om het vooral niet te laten 

liggen: ‘wordt veel gebruikt door iedereen die 

zijn leven niet wil laten beperken door 

sneeuw of ijs!’ Door ‘iedereen’ nog wel. Een 

hardloper wil zich sowieso niet laten 

beperken door het weer. Een trainingsschema 

moet altijd gevolgd worden, door weer en 

wind. Bij deze raad ik jullie daarom aan: koop 

die SnowSteps. Arm word je er zeker niet van 

en als je op deze manier nog minder beperkt 

wordt, kun je nu al niet meer zonder. Mijn 

bestelling is al onderweg. Ik wil niet te horen 

krijgen: ‘Dit artikel is momenteel niet 

leverbaar vanwege een beperkte voorraad’. 

 

Elle Boog 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Een koudwaterbad na de 

marathon van Rotterdam 

 

Een paar uur na de marathon van Rotterdam 

stapte O.S.S.-Volo’er Eugenie Somers in een 

bad met koud water. “Dat was zwaar, maar 

ook verfrissend. Tien minuten in een redelijk 

koud bad is goed voor de doorbloeding. Het 

was een tip van een vriend die ook marathons 

loopt.” 
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Desondanks voelen de bovenbenen van 

Eugenie nog als beton, zegt ze twee dagen na 

de marathon. “Ik ben nu aan het wandelen, 

dat gaat prima. Als ik naar gisteren kijk: het 

gaat nu al beter.” 

Eugenie werd drie 

maanden voor de 

marathon lid bij O.S.S.-

VOLO en kwam terecht 

bij de Ad-leten. “Ik liep 

al bij de Running 

Junkies, maar ik wilde 

nog iets meer. Maar 

alleen in het donker 

vond ik ook niets. Toen 

zei Gertjan: Waarom 

kom je niet bij Volo 

lopen.” Inmiddels is 

Eugenie Somers om. “Ik 

ga zeker lid blijven, ik 

vind het hartstikke leuk. 

Ik wil ook nog sneller 

worden op de kortere 

afstanden, dat kan je 

hier heel goed trainen.  

De marathon van 

Rotterdam was de 

eerste voor de 44-jarige 

Somers. “Ik vond het 

een behoorlijk zware run. Vooral omdat ik het 

alleen deed. Volgende keer ga ik wel liever 

met een loopmaatje. Dan kun je elkaar ook 

een beetje oppeppen als het niet gaat. Ik ben 

heel tevreden dat ik ben blijven rennen. Ik 

dacht: als ik ga wandelen, ga ik niet meer 

redden. Ik merkte al snel dat mijn gewenste 

4.15 niet ging lukken. Toen heb ik het tempo 

maar wat losgelaten.” 

“Het was op stukken heel erg druk en zo veel 

mensen die wandelden! Daar was ik echt 

verbaasd om. Soms kon ik niet eens door. En 

er lagen bij de waterpunten ook wel duizend 

bekertjes op de grond, daar moest ik ook aan 

wennen. De tweede keer de Erasmusbrug op, 

pfff, het leek wel de 

Eiffeltoren. Ik heb veel 

getraind, met hellingen 

ook, maar dit…” 

Het Kralingse Bos was 

wat rustiger, minder 

mensen. ,,Dat vond ik 

wel prettig. Ik kon een 

beetje muziek luisteren 

daar, Young Right Now 

van Robin Schulz, dat 

soort muziek. In 

Crooswijk gingen de 

oortjes weer uit. Het is 

volle bak die laatste vijf 

kilometer. Ik heb om me 

heen gekeken, alle 

muziek gezien, high fives 

aan kinderen gegeven. 

De Coolingel ging als een 

speer. Mijn vriend en 

mijn zoontje stonden 

200 meter voor de 

streep te krijsen, maar ik 

heb het niet eens 

gehoord. Ik had nog 

maar één focus. De finish.’’ 

,,Ik moest huilen. Ik wist niet meer waar ik 

was. Ik was helemaal van slag. Ik belde mijn 

vriend, die ik niet kon vinden. Na tien minuten 

zag ik hem pas. Huilend viel ik in zijn armen: 

‘Ik doe het nooit meer’, zei ik.’’ Maar 

inmiddels is dat anders. ,,Ik was zo gefocust 

dat ik minder heb genoten. Ik hoop de 

tweede keer nog meer te kunnen genieten.’’ 

Pieter van Klinken  
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JIJ KOMT TOCH OOK!? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Heb je je nog niet aangemeld? 
Doe dat dan z.s.m. via de groepsapp of de mail die je van je trainer hebt ontvangen. 
 
 
TEAM 100 

  

- Tussen 15.00 en 15.30 uur ontvangst leden, oud-leden en 

genodigden met koffie/thee en gebak. 

- 15.30 kort programma: 

o atletiekdemonstratie door jeugdleden, verspreid over de 

baan; 

o VIP’s en andere genodigden lopen een rondje op de baan 

langs die sportende groepjes om ten slotte te eindigen 

bij….  

o onthulling van het jubileumcadeau. 

- 16.15 toespraken, drankje, tevens aanvang reünie/receptie 

- 16.30 start 3000 meter voor senioren en masters (aparte 

inschrijving) 

- 17.00 einde feestdag voor alle jeugdleden. 

- 18.00 einde reünie. 

- 18.30 start barbecue en aansluitend feestavond voor huidige 

seniorleden. 

 

 

ZATERDAG 14 MEI 2022 

bestaat O.S.S.-VOLO 

 
100 jaar 
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Clinic Liemarvin Bonevacia 
 

Op 14 mei 2022 bestaat O.S.S.-VOLO 100 jaar! 

We vieren dat dit jaar met veel leuke 

activiteiten voor alle leden. De jeugdleden 

kregen de primeur; een ontmoeting met  

Liemarvin Bonevacia. Deze Nederlandse 

recordhouder op de 400 meter en 

zilverenmedaillewinnaar op de 4x400 meter 

op de Olympische Spelen in Tokio, kwam op 

zaterdagochtend 26 maart naar onze baan 

voor een clinic! 

Liemarvin nam de tijd om alle vragen van 

onze jeugdleden te beantwoorden. Zo wilden 

de junioren graag weten hoe vaak hij traint 

(drie keer per week tweemaal op een dag, alle 

andere dagen éénmaal), wat hij eet (geen 

dieet, gewoon gezond) en wat hij de laatste 

10 minuten voor een 

wedstrijd doet (hoofd 

leegmaken, aan niks 

denken). Daarna begon de 

warming-up met een 

rondje inlopen, gevolgd 

door verschillende 

grondoefeningen, een 

ronde rustig dribbelen, 

loopscholing en een ronde 

versnellingen. 

Hierna had Liemarvin een 

estafettetraining 

voorbereid. De junioren 

werden verdeeld over zes 

banen en oefenden met 

het overgeven van het estafettestokje. De 

junioren sprintten zo hard als ze konden en 

probeerden zo snel mogelijk het stokje over 

te geven. Als laatste werden er vier teams 

gevormd van zes junioren en werd er een 

6x200 m gelopen. Alle teams werden luid 

aangemoedigd. Het team met de oudste 

junioren kwam ruim voor de andere teams 

over de streep. Liemarvin was zichtbaar 

verrast door het loopvermogen van de 

winnaars.  

Aan het einde van de clinic nam hij de tijd om 

met iedereen op de foto te gaan. De 

verbazing was helemaal groot toen bleek dat 

hij zijn zilveren medaille bij zich had. Iedereen 

mocht hem even vasthouden. Waar maak je 

dat nou mee? Een zilveren plak vasthouden, 

terwijl je niet eens hebt meegedaan aan de 

Olympische Spelen van Tokyo!  

Na een bedankje namens de club vertrok 

Liemarvin weer. Alle junioren (en de trainers) 

gingen met een brede grijns, tips en nieuwe 

trainingsideeen naar huis. We zijn benieuwd 

wat de invloed is van deze clinic op onze 

prijzenkast… 

 

Juliëtte de Winter 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

De 60 van Texel. 

Zoals Knippenberg het al zei: Als lopen een 

manier van reizen wordt. Dat wordt het 

vandaag. 

 

Zondag 27 maart is het dan eindelijk zover, de 

alom bekende 60 van Texel. Rond 9.00 uur 

staan er al een paar honderd nerveuze, 

gespannen, afgetrainde lopers op de bussen 

te wachten die ons naar de start zullen 

brengen. Daar aangekomen kom ik al snel een 

aantal bekenden tegen. 

Ook loop ik René en Ed 

tegen het hardlooplijf. 

De gebruikelijke 

verhalen beginnen al 

snel: slecht geslapen, 

pijntje hier, pijntje daar, 

beetje weinig getraind. 

Oftewel: de sfeer is 

weer als vanouds en we 

hebben er zin in. En dan 

ineens boven al het 

gepraat het 

STARTSCHOT. Daar gaan 

gewoon even 750 lopers 

weg voor een mooie 

tocht van 60 kilometer 

over het mooie Texel. 

Op de grond waar ooit 

Jan Knippenberg velen 

van zijn 200.000 kilometers heeft gelopen, 

mag ik nu samen met velen hardlopen.   

 

We lopen door de duinen, over het fietspad 

en na een paar kilometer gaan we het eerste 

stukje strand op. Het gaat lekker, de benen 

voelen goed en de sfeer is geweldig. Na een 

kilometer of 10 mogen we even terug de 

duinen in. Daar staat mijn steun en 

toeverlaat, Karin, op de fiets te wachten. Snel 

wat drinken en weer verder naar het 

volgende stuk strand. Ai, langzaam gaat het 

wat harder waaien. Nu tegenwind, maar 

straks op de terugweg de wind dus in de rug. 

Dat is een lekker vooruitzicht. De kilometers 

vliegen lekker voorbij. Met een tempo van 

rond de 12 km per uur blijf ik lekker draven. 

Hé, daar is het einde van het strand en daar 

staat Karin weer te wachten met 

overheerlijke gelletjes en water. Gelletjes 

erin, water erbij en door. Ondertussen loopt 

de thermometer richting de 20 graden. Wat 

een heerlijke dag om te lopen. Langzaam haal 

ik wat mensen in en komt de vuurtoren 

dichtbij. De vuurtoren waar Jan Knippenbergs 

huis staat en waar zijn 

vrouw nog steeds 

woont. Helaas geen tijd 

voor koffie deze keer, 

want de klok tikt 

gewoon verder! 

En ja, daar zijn we bij de 

vuurtoren. Het begin 

van de terugreis. Na 42 

kilometer staat de klok 

op 3.28 uur. Iets sneller 

dan het plan was, maar 

de benen voelen nog 

best goed. Ondertussen 

haal ik ook wat lopers in 

van de 120 km. Diep 

respect voor deze 

mannen en vrouwen 

hoor!  

Diep respect ook voor al 

die begeleiders op de fiets die de lopers 

voorzien van hun eten, drinken en hun 

aanmoedigingen. En vooral voor Karin die ook 

gewoon even 70 kilometer daar wegtrapt om 

mij te supporteren. 

Even aanmoedigen hoort erbij, maar wachten 

en bijpraten is geen optie. En weer gelletjes, 

water en bananen erin en door naar de 50 

kilometer. Langs het water en de haven de 

dijk op en zo richting de bewoonde wereld. 

Op zich jammer, maar dat is wel het teken dat 

de finish nadert. De support van Karin helpt 

me er de laatste kilometers door, de 

souplesse is nu toch wat verder te zoeken…. 
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Op mentale kracht door zetten tot aan de 58 

km en dan de laatste 2 kilometer gewoon 

knallen. 

 

Na 5 uur en 5 minuten mag ik de klok 

stilzetten. Moe, blij en tevreden val ik aan op 

het buffet dat er klaar staat. Soep, broodjes, 

cola, alles wat een hardloper blij maakt. 

 

Met een gave medaille en kop vol mooie 

herinneringen ga ik weer terug naar het hotel. 

Tijd voor een douche, bad, eten en een bed. 

 

André Boel 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Een rondje op de baan met… 
 

Romy van Hoevelaken 

Ik ben Romy van Hoevelaken en ik 

loop bij O.S.S.-VOLO in de groep Ad-

leten. Ik was op zoek naar een leuke 

en gezellige hardloopclub en toen 

kwam hier terecht.  Ik loop ook graag 

bij een loopgroep of een vereniging, 

omdat ik gestimuleerd wil worden iets 

meer uit mezelf te halen dan dat ik zou 

doen als ik alleen loop.  

 

Waarvoor gaat 's ochtends de wekker af? 

Op weekdagen voor werk. Ik behoor helaas 

niet tot de mensen die voor ze aan het werk 

gaan al sportief willen en kunnen zijn. Op 

zaterdag maak ik een uitzondering voor een 

duurloopje om 8.30 uur met de 

Maaspoortgroep.  

 

Wat trekt jou het meeste aan in het 

hardlopen? 

Dat je het op ieder moment (zou) kunnen 

doen en dat je niet veel nodig hebt om het te 

gaan doen. Je kunt het zo intensief maken als 

jezelf wilt en je kunt verschillende doelen 

stellen en je dan daar een tijdje op richten.  

 

Wat eet je het liefst en waarom is dat 

eigenlijk gewoon friet? 

Hmm.. friet is niet mijn favoriet. Ik eet het 

liefst gerechten met veel groenten. Dus als 

het friet is, dan graag ook minimaal een half 

bord salade erbij.  

 

Met wie zou je 24 uur willen worden 

opgesloten? 

Met een groep muzikanten. De Editors ofzo. 

Kunnen ze mooi een privé-concertje geven.   

 

Aan welk hardloopwedstrijdje wil je nooit 

meer terugdenken en waarom? 

Een 10 kilometerwedstrijd in Amersfoort. Het 

was vreselijk warm en alleen maar lange 

wegen zonder schaduw in mijn beleving. 

Mensen aan de kant stonden met tuinslangen 

klaar om je nat te spuiten.   

 

Hoe lang kun jij zonder telefoon? 

Minder lang dan ik zelf zou willen. Maar ik 

raak niet in de stress als ik ‘em een keer 

vergeet mee te nemen.   

 

Foto: Michella Kuijkhoven 
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Wat doe je in je vrije tijd? 

(Kookboeken) lezen, hardlopen, tv, Netflix of 

Youtube kijken, koken. 

 

Heb je een guilty pleasure? 

Chips (dat moet ik van mijn vriend zeggen…) , 

(pure) chocolade, influencer filmpjes op 

Youtube. 

 

Waar loop je het liefste hard? 

In het bos of langs het water.  

 

Welke zanger mag op jouw verjaardag een 

liedje komen zingen? 

Nick Cave. 

 

Wat zou je doen als je de baas was van Den 

Bosch? 

Meer voorzieningen en activiteiten regelen 

voor 30’ers en 40’ers.   

 

Wat is de beste raad die je ooit gekregen 

hebt, en van wie? 

Eerst nadenken en dan doen. Van mijn 

vriend. 
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Activiteitenkalender voorjaar  2022 
Dit voorjaar mogen we gelukkig weer genieten van mooie wedstrijdjes! Er is voor elk wat wils: 

wegwedstrijden, baanwedstrijden of mooie trails. Op de kalender op de OSS-VOLO website kun je vanaf 

deze kalender weer doorklikken voor meer informatie. Loop-ze! 

Datum Evenement Plaats 

22 apr 1e Runnersworld Track Meeting – baanwedstrijd  Utrecht 

24 apr Two-rivers (duo of hele) marathon Zaltbommel 

27 apr Wijboschloop: 5-10 km + jeugd Wijbosch 

1 mei Berghuis Trail: 7,5-15-23km Amerongen 

7 mei Kraaienloop: 5-10 km + jeugd Oosterhout 

12 mei Coudewaterrun: 5 km Rosmalen 

13 mei 2e Runnersworld Track Meeting – baanwedstrijd  Utrecht 

14 mei Feest 100-jarig bestaan OSS-VOLO! Clubhuis 

15 mei Venloop: 5-10-21,1 km + jeugd Venlo 

14-15 

mei 

Koning van Spanje Trail (trails van 12–43 km) Gulpen 

20 mei Wageningen track meeting – baanwedstrijd Wageningen 

21 mei 2e Atletics Champs baanwedstrijd pupillen, AV Marvel Boxtel 

22 mei Vestingloop: 5-10-15-50 km + 15 km trailrun + kids  Den Bosch 

26 mei PH trail rond Vught (8-14-25 km) 

nog onbekend of het doorgaat 

Vught (PH) 

26 mei  Harry Schulting Games – baanwedstrijd Vught (PH) 

28 mei Utrechtse Heuvelrug Ultra Trail: 50-100 km  Doorn 

4 juni 3e Atletics Champs baanwedstrijd pupillen, De Keien Uden 

10 juni 3e Runnersworld Track Meeting – baanwedstrijd  Utrecht 

12 juni Omloop van Empel: 5-10 km-10 EM + jeugd Empel 

18 juni 4e Atletics Champs baanwedstrijd voor pupillen, PH Vught 

18-19 

juni 

Jeugdkamp 100-jarig bestaan OSS-VOLO  

24 juni Wageningen track meeting - baanwestrijd Wageningen 

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

3 juli Engelenrun: 6-12 km + kids Engelen 

 

 

 


