
Van de redactie 
 

Wat is het (toch) een mooi jaar geweest! 

Het begon niet goed, met een lockdown en 

aangepast lopen, alsof er nooit een eind aan zou 

komen. Maar dat kwam toch goed. Covid werd 

gelukkig naar de achtergrond gedreven en het 

jaar kon los! 

Hardloop -en atletiekwedstrijden werden weer 

opgepakt, we konden weer theedrinken in het 

clubhuis na de training en andere clubs 

bezoeken voor wedstijden. Ook weer naar het 

buitenland om vakantie te houden of een leuke 

trail / wedstrijd te lopen. 

Het belangrijkste hoogtepunt was natuurlijk het 

100-jarig bestaan van O.S.S.-VOLO, wat 

uitgebreid gevierd werd. 

Daarnaast kregen zeven assistent-looptrainers 

hun diploma en kwam Pieter Kemper terug als 

trainer van de ochtendgroep. De indeling van de 

seniorengroepen werd gewijzigd en de 

Adletengroep werd opgeheven. 

Twee mooie clinics voor de jeugd van Susan 

Krumins en Liemarvin Bonevacia, die veel 

inspiratie bij de jeugd opleverde. 

Er was een gezellige vrijwilligersavond, en de 

hardlooptrainers gingen naar hun jaarlijkse 

scholingsdag zodat hun kennis  weer up-to-date 

is. 

De loten voor de grote 

clubactie werden in 

groten getale verkocht, 

vooral de jeugd heeft 

ontzettend hard 

hiervoor gewerkt. Het 

totaalbedrag is € 

5.109,60 geworden! 

Een geweldige 

prestatie. 

En dan loopt het jaar 

ten einde, alleen de 

Engelermeercross nog 

en de kerstborrel en 

dan kunnen we een 

mooi  jaar weer 

afsluiten.  

En dan begint het weer opnieuw: nieuwe 

plannen, nieuwe doelen en nieuwe uitdagingen 

voor 2023. 

En laten we net als Marjolijn vrolijk het nieuwe 

jaar inspringen. 

Voor iedereen een gezellige afsluiting en een 

heel goed begin van 2023. 

 

Jolanda en Pieter 

jolandamik@ziggo.nl 

pietervanklinken@gmail.com 
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Van het bestuur 
Nu het weer de tijd is van de wenslijstjes voor de 

Sint of Santa, kan uw bestuur laten weten dat de 

verlangens op het lijstje al ruim voor de feesten 

vrijwel volledig zijn vervuld. 

De grootste cadeaus zijn de komst van een 

nieuwe penningmeester en een nieuwe 

secretaris. Corine Ansing zal de taken van Evert 

overnemen en Cécile van Middelkoop die van uw 

huidige secretaris. Corine loopt in de groep van 

Hans en Cécile is de moeder van twee 

jeugdleden. Zij voelt zich zo bij de vereniging 

betrokken dat zij graag een bestuurlijke taak 

voor haar rekening wil nemen. Formeel gaat de 

ALV over deze benoemingen. Daarom zal het 

huidige bestuur hun kandidatuur natuurlijk in 

het voorjaar aan u voorleggen. Inmiddels lopen 

de twee zich wel vast warm aan de zijlijn. 

Natuurlijk blijft er op dit punt nog steeds iets te 

wensen over, in het bijzonder nu Juliette de 

Winter haar bestuurstaken heeft neergelegd na 

een herijking van de prioriteiten in haar 

overvolle agenda. Nog steeds is uw bestuur dus 

niet op volle sterkte en zijn nu de mannen in de 

komende samenstelling 

ondervertegenwoordigd. Dat neemt echter niet 

weg dat wij blij zijn dat de noodzakelijke 

verfrissing en vervanging kan worden 

gerealiseerd. 

Wat ook blij maakt is het nieuwe initiatief van 

Jan Bloo, Esther Bruls en Peter Nouwen. Zij 

willen de traditie van de Jeroen Boschloop weer 

herstellen. Hun doel: komende zomer weer een 

Jeroen Boschloop. Ook zij zijn nog op zoek naar 

meer schouders om dit zware project te kunnen 

dragen. 

Dat het bij de club bruist, blijkt ook uit de zeer 

geslaagde vrijwilligersbedankavond op 21 

oktober. Het werd georganiseerd door de groep 

van Franciene. Het bestuur kijkt terug op een 

zeer geslaagde avond. 

Op de agenda komen al weer de volgende 

(loop)feestjes in beeld. Komende zondag 11 

december is de Engelermeercross. Een nieuw 

organiserend team staat te springen om weer 

een epische aflevering van deze race aan de 

serie toe te voegen. Inschrijven wordt van harte 

aanbevolen. Hoe meer lopers hoe groter het 

feestje. 

Dat geldt ook voor de Kerstborrel die Jelle, 

Geert, Anchelina, Michel en Irene organiseren op 

donderdag 15 december na de training. We 

verwachten veel mensen voor een informele 

evaluatie van het afgelopen jaar waarin de 

vereniging weer is gaan bloeien na de 

pandemische jaren die achter ons liggen. 

In het kader van die bloei is het van belang te 

weten dat de vereniging weer heeft 

geïnvesteerd in nieuwe clubkleding. 

Belangstellenden kunnen zich melden bij 

bestuursleden Maxime van Kemenade en 

Ellemijn van der Steen die zich met de uitgifte 

van deze kleding bezighouden. 

Het is erg fijn om vast te stellen dat er 

antwoorden van u komen op vragen en 

verzoeken van het bestuur. We zien vernieuwing 

en groei in de groepen die zich bezighouden met 

de belangrijkste taken binnen de vereniging. Dat 

maakt het besturen licht. 

Licht is echter iets dat, kijkend naar de wereld 

om ons heen, steeds vager lijkt te worden. Pas 

daarom in deze steeds donkerder en kouder 

wordende dagen goed op uzelf en uw geliefden. 

Het bestuur wenst u dan ook feestdagen en een 

nieuw jaar waarin u warmte en licht aan de 

mensen om u heen kunt geven en dat ook van 

hen mag ontvangen. 

En voor tijdens trainingen en wedstrijden: 

Geniet van het rennen! 

 

Jeroen Cliteur, 

secretaris O.S.S.-VOLO 
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Broers Kompier gezamenlijk over 

finish bij de Marathon Eindhoven 
 

Mijn jongste broer Ron wilde graag nog eens een 

volledige marathon uitlopen met zijn broers. Als 

enige van vier broers was hem dat niet gelukt 

toen wij 27 jaar geleden de marathon van Berlijn 

hebben gelopen. Op 9 oktober jl. stonden hij, 



mijn oudste broer Kees en ikzelf aan de start in 

Eindhoven, voor Ron ‘een thuiswedstrijd’.  

Als streeftijd hadden we eerder 3:45 uur 

afgesproken, zodat ieder hier zijn trainingen op 

kon afstemmen. Hierdoor zou het mogelijk zijn 

om samen te lopen. Nu heb ik zelf 

al tegen de vijftig marathons 

gelopen, maar niet eerder heb ik 

iemand zich zien voorbereiden op 

de marathon als Ron. In de best 

wel lange, warme zomer altijd in 

lange broek, nooit water of 

voedsel  meegenomen en alleen 

op wedstrijdtempo getraind. Onze 

ambitie werd gaandeweg 

bijgesteld tot in ieder geval een tijd 

onder de vier uur.  

De omstandigheden op 9 oktober 

waren ideaal, temperatuur niet al 

te warm, een lekker zonnetje en 

veel publiek. We begonnen achter 

de pacers van 3:45, waar ook VOLO’ers Jelle en 

later ook Erik bij aansloten. Omdat die wat te 

snel begonnen, lieten we al snel een gaatje 

vallen. Al na twaalf kilometer voelde ik als eerste 

wat ongemak aan de knie bij het lopen. 

Uiteindelijk voelde ik die knie steeds minder, 

waarschijnlijk omdat er na dertig kilometer 

andere zaken de overhand kregen.  

Ineens zag ik Jelle ons tegemoet wandelen; had 

last van zijn hamstring en moest opgeven. Ron 

moest enkele keren even stilstaan om op adem 

te komen en ook bij Kees ging het steeds 

moeizamer. Gelukkig waren er veel 

aanmoedigingen van supporters, vrienden en 

bekenden. Vooral voor Ron, omdat velen hem 

kennen van het werk bij de gemeente.  

We liepen een mooi vlak tempo en wilden dit zo 

lang mogelijk volhouden. Dan is het fijn dat we 

die pacers toch altijd in het zicht konden 

houden. Onder luide toejuichingen van het 

enorm enthousiaste publiek konden we op het 

laatst zelfs gewoon naar ze toe lopen en met drie 

broers samen de finishlijn passeren. Best wel een 

unieke prestatie. En ongelooflijk; uiteindelijk 

toch onze streeftijd gelopen. Echt knap van die 

broers van mij!   

Onder het genot van wat biertjes na afloop in de 

stad werd Ron gevraagd of hij nu niet elk jaar in 

Eindhoven de marathon wil lopen. Dat gaat niet 

gebeuren, want het lopen zelf was een feest, 

maar al die trainingen, daar gaat toch echt veel 

tijd in zitten. In ieder geval kon hij weer een 



vinkje op zijn bucketlist zetten. En 

voor mijzelf was het ook een prima 

voorbereiding voor mijn volgende 

marathon, de Berenloop op 

Terschelling. 

Wim Kompier 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Vrijwilligers bedankt! 
Zonder vrijwilligers is de club ten 

dode opgeschreven. Voorzitter 

Martijn van der Vlis zei het niet met 

precies die woorden, maar zijn 

speech op vrijdag 21 oktober kwam 

daar wel op neer.  

Het was de avond van de 

vrijwilligersbedankavond. Eigenlijk zijn er altijd 

net te weinig mensen, want met een mannetje 

of 35 waren zeker niet alle vrijwilligers aanwezig. 

Zullen we afspreken dat volgend jaar iedereen 

komt? Ook al heb je maar een heel klein beetje 

voor de club gedaan, ook dat is waardevol. 

Deze keer had de loopgroep van Franciene de 

avond verzorgd. Met man en macht hebben ze in 

de keuken gestaan. Dat resulteerde in een 

enorme bar vol met eten voor alle vrijwilligers. 

Tomaten-pastinaaksoep vooraf en daarna een 

keur aan salades, met en zonder pasta, met en 

zonder vlees. Voor ieder wat wils. En quiches! 

Niet te vergeten de quiches. Ooit een quiche met 

kokos erin gegeten? Nou, de vrijwilligers dus wel.  

 

En weten jullie wat Doe Maar, Pink, Village 

People, Les Poppies en Los del Rio gemeen 

hebben? Ze stonden allemaal op een rijtje op 

één van de blaadjes van de muziekbingo. Over 

smaak en wansmaak valt te twisten. Sommige 

muziek kan gewoon niet, maar het kwam wel 

terug in de muziekbingo. Nadat zo’n beetje 

iedereen, behalve ondergetekende, iets had 

gewonnen, was er nog tijd om tot in de kleine 

uurtjes te borrelen en bieren.  

Franciene en haar groep organiseerden een 

superleuke avond. Dankjewel! 

En dank aan alle vrijwilligers van O.S.S.-VOLO. 

Pieter van Klinken 
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Obesitas waanzin of toch allemaal 

iets te dik: een ongemakkelijke 

waarheid. 
De oplettende lezers onder jullie zullen 

misschien gemerkt hebben dat ik al wat ouder 

ben dan de gemiddelde lezer van dit blad. Ik wil 

het eens hebben over obesitas. Het is mij de 

laatste jaren opgevallen dat het algemene beeld 

van wie wij met zijn allen “dik” vinden, 

behoorlijk is verschoven. Lui die wij heden ten 

dage slank vinden, waren in de jaren tachtig 

“stevig aan de maat”. Blijkbaar vinden velen van 

ons lui die in mijn ogen te dik zijn, slank. De 

norm is opgerekt. 

Als ik eens kijk naar de cijfers van nu van het 

CBS, dan blijkt daaruit dat ongeveer 50% van 

onze bevolking te kampen heeft met 

overgewicht, obesitas genaamd, dat wil zeggen 

een BMI van 25,0 of hoger. 

De cijfers van het CBS geven aan dat van 

bijvoorbeeld de groep 40-50 jaar begin jaren 

tachtig 37% overgewicht had en de laatste jaren 

(2020)  53% van deze groep. Voor andere 

groepen gelden vergelijkbare cijfers. 

De oorzaken hiervan zijn bekend: we zijn  

‘gemakslui’ geworden. Onze leefstijl kenmerkt 

zich door luiheid. 50% van alle autoritten is 

korter dan 7,5 kilometer. Parkeren willen we het 

liefst zo kort mogelijk bij de plek waar we 

moeten zijn. Op de fiets boodschappen doen? 

Ho maar! De overheidscampagnes om dit gedrag 

(veel korte ritjes) te veranderen, zijn niet erg 

succesvol gebleken. Je staat verbaasd over de 

drogredenen die mensen uit de kast halen om 

maar te verklaren waarom ze de auto gebruiken. 

“Ik moet mijn kinderen naar school brengen”, 

maar daar is het zo druk geworden met af en aan 

rijdende auto’s dat ze daar soms in de file staan. 

Om nog maar te zwijgen over het gebrek aan 

beweging van de kinderen zelf. Een andere is:  

het regent zo vaak in Nederland. Ook zo’n 

kletsverhaal: gemiddeld regent het maar 8% van 

de tijd (bron: KNMI) en is het dus 92% van de tijd 

droog! 

Ik dacht even dat het gebrek aan beweging en 

obesitas echt een Westers probleem was, maar 

heb je Ronaldo (voetballer van PSV in de jaren 

negentig) van de Goddelijke Kanaries tijdens het 

WK voetbal op de tribunes gezien? Deze kanarie 

kan onmogelijk nog opstijgen…. 

Ook Louis Suarez (Ex-FC Groningen en ex-Ajax) 

van Uruguay loopt rond als een 

zomeravondvoetballer. Snakkend naar het 

laatste fluitsignaal en naar het bier. Zuid-

Amerika volgt ons op de voet. En om over Rafael 

van der Vaart en Wesley Sneijder maar te 

zwijgen. 

Kijkend naar onze vereniging zie ik gelukkig met 

veel plezier dat er veel dunne, strakke en slanke 

lijven rondlopen. Bedenk dat we als mensen 

ongeveer een half miljoen jaar bestaan en dat 

we genetisch in al die jaren gewend zijn aan 

fysieke arbeid als iets normaals. Pas de laatste 

100 jaar zijn we naar gemaksoplossingen gaan 

zoeken, maar ons lichaam kan die snelle 

verandering nooit aan. Op de tijdklok van een 

dag gezet: we hebben 23 uur en 59  minuten en 

58 seconden altijd harde fysieke arbeid moeten 

verrichten en de laatste 2 seconden zijn  we lui 

geworden. Dat kan nooit goed gaan. 

Wat mij wel met hoop vervult: Het gros van de 

jeugd komt ook op de fiets : de fietsenstalling is 

bijna altijd vol.  Een kleine groep, maar nog altijd 

wel een flink aantal komt met de auto of wordt 

gebracht. Misschien lezen zij deze column ook. 

A. Gillis 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 



Jeugdhonk 
 

Interne wintercompetitie jeugd 

De jeugd van O.S.S.-VOLO heeft dit jaar een 

goede start gemaakt in het winterseizoen met de 

Sparrenbosloop. Daarna volgden weekend na 

weekend de crossen en indoorwedstrijden elkaar 

op. Het is mooi om te zien hoeveel verschillende 

atleten meedoen, hun grenzen verleggen en het 

beste uit zichzelf naar voren halen. Kortom 

O.S.S.-VOLO wordt goed vertegenwoordigd, ook 

op het podium.  

De aankomende wedstrijden zijn: 

• Zaterdag 3 december Indoor de Keien 

• Zondag 11 december Engelermeercross 

• Zaterdag 18 december Indoor DAK 

Drunen 

• Zondag 15 januari Lunettencross 

• Zondag 29 januari Indoor Schutskamp 

• Zaterdag 4 februari Indoor Molenbroek 

• Zondag 5 februari Dommelcross 

• Zondag 26 februari Rusheuvelcross 

Al deze wedstrijden en die al geweest zijn tellen 

mee voor de interne wintercompetitie. Deze 

houdt twee indoorwedstrijden en drie crossen 

in. In totaal zijn er zeven indoorwedstrijden en 

acht crossen geselecteerd, die deel uitmaken van 

de competitie. Atleten kunnen zelf kiezen aan 

weke wedstrijden ze meedoen. Iedere atleet 

begint met 5000 punten en per wedstrijd gaan er 

1000 punten af en wordt de plaats erbij 

opgeteld. Voorbeeld: Kim heeft 4001 punten dan 

heeft ze deelgenomen aan één wedstrijd en is 

eerste geworden (5000-1000+1=4001). Het 

tussentijdse klassement van de interne 

wintercompetitie staat hieronder. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

    
 

    

JU8 en JU9 

Plaats Naam Categorie Punten 

1 Jace Stringer JU9 4001 

    

 JU10 

Plaats Naam Categorie Punten 

1 Roald Jansen JU10 3002 

2 Mats Kooijman JU10 4001 

    

JU12 

Plaats Naam Categorie Punten 

1 Jorg van Sommeren JU12 2004 

2 Lars van Sommeren JU12 2005 

3 Jonas Schuurman JU12 2007 

4 Kees Seelemeijer JU12 2012 

5 Pepijn Turlings JU12 3010 



5 Pepijn Jansen JU12 3010 

6 Moos van Hamond JU12 4004 

    

JU14 

Plaats  Naam Categorie  Punten 

1 Thijs Rommers JU14 3002 

2 Stijn Vlugt JU14 3003 

3 Viggo Pronk JU14 4001 

    

MU18 

Plaats  Naam Categorie  Punten 

1 Beau Pronk MU18 4001 

 

MU8 en MU9 

Plaats Naam Categorie Punten 

1 Fenna de Jager MU8 4001 

1 Lena van Bavel MU9 4001 

1 Yasmina Lamjaata MU9 4001 

    

MU10 

Plaats Naam Categorie Punten 

1 Philippa Pronk MU10 2005 

2 Evy Krooswijk MU10 4001 

2 Lana de Jager MU10 4001 

2 Isabel Turlings MU10 4001 

3 Isabelle Pijnenborg MU10 4001 

    

MU12 

Plaats Naam Categorie Punten 

1 Lina Bakkum MU12 3004 

2 Lara Sens MU12 3006 

3 Minke van Zimmeren MU12 4001 

3 Louise Smith MU12 4001 

4 Frederique Pijnenborg MU12 4002 

5 Bes van Eijndhoven MU12 4003 

6 Elin Gijselmans MU12 4004 

    

MU14 

Plaats Naam Categorie Punten 

1 Juul Sens MU14 4001 

1 Sophie Kooijman MU14 4001 

1 Maira Beyer MU14 4001 

    

MU16 

Plaats Naam Categorie Punten 

1 Aimée Weijnen MU16 4001 

2 Luna Jorna MU16 4002 

3 Nova Snijders MU16 4003 

 

 Ellemijn van der Steen 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Indoorwedstrijd in Utrecht 

O.S.S.-Volo is een familieclub. Dat blijkt elke keer 

weer. Nu deden broer en zus Viggo en Philippa 

Pronk mee aan een indoorwedstrijd bij 

atletiekvereniging Hellas in Utrecht. En net als 

zus Philippa, maakte ook broer Viggo een kort 

verslag van de wedstrijd.  Goed gedaan allebei! 

--- 

Ik heb meegedaan aan de wedstrijd bij Hellas in 

Utrecht. Ik heb aan drie onderdelen meegedaan. 

Kogelstoten, hoogspringen en sprinten. Ik zat in 

een groepje met kinderen uit heel Nederland.  

Mijn eerste onderdeel was kogelstoten. Dit had 

ik nog nooit eerder gedaan, maar het was best 

makkelijk om te leren en ik heb dus een PR 

gehaald. Het tweede onderdeel was 

hoogspringen. Ook daar haalde ik een PR. Als 

laatste moest ik tegen vier meiden 50 meter 

sprinten. Daar ben ik in mijn serie tweede 

geworden en liep ik weer een persoonlijk record. 

In totaal heb ik 822 punten behaald en daarmee 

ben ik vijfde geworden in mijn categorie. Mijn 

broers deden ook mee, Viggo heeft zelfs nog de 

finale bij horden gehaald en is toen derde 

geworden.  

Philippa Pronk 

--- 

Ik heb ook meegedaan aan de wedstrijd in 

Utrecht. Ik deed aan twee onderdelen mee, 



horden en hoogspringen. Bij horden werd ik in 

mijn serie derde en ging ik naar de finale. In de 

finale ben ik ook derde geworden. Daarna ging ik 

hoogspringen. Het was spannend op het einde. 

Ik had 1,40 meter gehaald en daarmee eindigde 

ik op een gedeelde tweede plek.  

Viggo Pronk. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Polsstokhoogspringen 

Hoi, ik ben Thijs. In september en oktober heeft 

Jeroen van Dillen een aantal 

polsstokhoogtrainingen gegeven aan de 

junioren. Op vrijdagavond gingen we naar O.S.S.-

VOLO. De eerste keer gingen we oefenen in de 

verspringbak, na een paar keer gingen we op de 

polsstokhoogmat.  

Ik vond het lastiger dan ik dacht. Het lastigste 

vond ik het omhoog komen. Het leukste vond ik 

het springen. Ik vond het heel leuk om te doen.  

Jeroen geeft de junioren nu op donderdag 

polsstokhoog. Jammer genoeg kan ik daar niet 

bij zijn.  

Dankjewel Jeroen voor de leuke trainingen! 

Doei,  

Thijs Rommens 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Susan Krumins gaf een clinic!  
 

Ter ere van het 100-jarig bestaan van onze club 

kwam topatlete Susan Krumins (36) zaterdag 

24 september naar Den Bosch om twee clinics 

aan onze pupillen te geven. Van tien tot elf aan 

de allerjongsten. Van elf tot twaalf aan de 

pupillen A. Elisa Heimel (10) deed natuurlijk 

mee, want ze is groot fan van Krumins, die 

onder meer zilver won op de 10 kilometer bij 

de Europese Kampioenschappen in Berlijn in 

2019.  

 

Hasbal 

Elisa: “Hasbal was vroeger het lievelingsspel van 

Susan op de atletiektraining. Ze leerde het ons. 

Het was een heel leuk spel. Zodra je de bal had, 

mocht je niet meer lopen. Dan moest je 

overgooien naar een teamgenoot. Het doel was 

om uiteindelijk twee kleine balletjes van de 

pionnen van de tegenstander af te gooien. Je 

leerde als team te werken. In je eentje kon je het 

spel niet winnen. Iedereen vond het spel super 

leuk en we wilden het graag vaker spelen.”  

 

Loopoefeningen 

Elisa: “Susan had een soort van ladder 

meegenomen. Die had ze op de grond gelegd. 

We moesten van voren, van achteren en van de 

zijkanten in de gaten van de ladder stappen. Zo 



leerden we met kleine stappen heel snel te 

bewegen. Bij een andere oefening moesten we 

precies drie stappen tussen hordes zetten. Zo 

kwam je in een ritme en daardoor ging je een 

stuk sneller.” 

Op de foto 

Elisa: “Aan het einde mochten we met Susan op 

de foto en mochten we om een handtekening 

vragen. Ze had voor ons allemaal een papiertje 

meegenomen met leuke weetjes over haar. 

Bijvoorbeeld: Wist je dat Susan elke keer voordat 

ze een wedstrijd loopt haar nagels lakt.” 

 

Zevenheuvelenloop 

Elisa: “Ze stelde ons ook voor mee te doen aan 

de Zevenheuvelenloop voor kinderen. Toen zij 

kind was, vond zij die wedstrijd heel leuk. Ze zou 

zelf ook bij de Zevenheuvelenloop zijn, zei ze. Ze 

was duidelijk heel enthousiast over die 

wedstrijd.” 

 

Regen 

Elisa: “Het regende, maar Susan bleef vrolijk en 

maakte er voor ons een super leuke ochtend 

van. We hadden plezier en gingen blij naar huis.” 

 

Podcast 

Wisten jullie dat Susan Krummins ook 

een hele leuke podcast over 

hardlopen maakt? Zoek maar eens op 

Spotify of in je podcast-app op ‘Susy 

Q&A’. In de podcast bespreekt ze hoe 

ze zelf traint, maar praat ze ook met 

heel veel andere hardlopers over 

hardlopen en hardloopwedstrijden. En 

weet je dat de clinic bij O.S.S.-Volo 

ook nog werd besproken in de 

podcast die ze erna opnam?  

Elisa Heimel 

O.S.S.-VOLO-trail 

 

Zaterdagochtend trail 

Op een prachtige frisse ochtend in november 

kwamen een twintigtal lopers bij elkaar in de 

Kampina, bij Kasteel Nemelaer, om een trail te 

lopen, onder begeleiding van Rob Nelisse. 

Na de groepsfoto gingen we in drie groepen 

uiteen. Twee keer de 10 en een keer de 20 km. 

Twee prachtige routes door het bos, langs 

vennetjes en waterlopen. Rustig aanlopend en 

genietend van de omgeving. Hans Coomans 

maakte prachtige foto’s  

Na afloop koffie met appelgebak in een heus 

kasteel, hoe mooi kan je weekend beginnen? 

Jolanda Mik

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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Activiteitenkalender winter 2022 - 2023 
Tijd om mooie (hardloop)plannen te maken voor 2023! Hier wat inspiratie voor mooie wedstrijdjes. Meer 

info staat in de kalender op onze website. 

Datu

m 

Evenement Plaats 

11 dec Engelermeercross: korte/lange cross + jeugd (MCC) Den Bosch 

15 dec Kerstborrel: proost!   Clubhuis 

18 dec Indoor DAK Drunen pupillen/junioren Drunen 

18 dec Lido-cross: korte/lange cross + jeugd Waalwijk 

18 dec Indoor Try-out Games CD-junioren/senioren/masters Apeldoorn 

26 dec Kangoeroeloop: 3,5-5-7,5-10-15-21-27 km Vught 

26 dec Auwejaorscross Oirschot: korte/lange cross + jeugd 

(KCC) 

Oirschot 

31 dec Eindejaars trail Loonse en Drunense duinen: 12,5-22 

km 

Drunen 

31 dec Sylvesterloop: 5,5-11-16,5 km Middelrode 

Happy newyear!  

8 jan Leenderbos trail 9-15-21-28 km Leende 

8 jan Bedafcross: korte/lange cross + jeugd (Keien cross)  Uden 

8 jan 1/2 + 1/4 marathon van Egmond + kidsrun Egmond a. Zee 

15 jan Lunettencross: korte/lange cross + jeugd (MCC) Vught 

15 jan Dieprijtcross: korte/lange cross + jeugd (KCC) Eersel 



15 jan Witte Ruysheuvelcross: korte/lange cross + jeugd 

(GPCC) 

Oss 

15 jan Amerongse Berg Trail 10-20 km Amerongen 

22 jan  Spiridon cross: korte/lange cross + jeugd Rijen 

29 jan Joe Mann Bosloop: korte/lange cross + jeugd (KCC) Best 

29 jan Indoor pupillen/junioren Schutskamp Den Bosch 

29 jan Leenderbos Ultra trail, 50 km Leende 

4 feb Lithse Ham cross: korte/lange cross + jeugd (GPCC) Lith 

5 feb Dommelcross: korte/lange cross + jeugd (MCC) St. 

Michielsgestel 

5 feb Secret trail – Joe Man – 23 km Best 

12 feb Wedertcross: korte/lange cross + jeugd (KCC) Valkenswaard 

18 feb – 21 feb Carnaval  

18 feb Kruikenloop: 15–10-5 km + jeugdloop Tilburg 

25 feb Paarse Boscross: korte/lange cross + jeugd (KCC) Eindhoven 

26 feb Rusheuvelcross: korte/lange cross + jeugd (GPCC) Oss 

12 mrt Parkcross: korte/lange cross + jeugd (Keien cross) Uden 

12 mrt Nationale Kampioenschappen pupillen indoor Apeldoorn 

18 mrt Halve marathon van St. Anthonis: 21,1-5 km St. Anthonis 

26 mrt Two Rivers (halve) Marathon Zaltbommel 

 

 


