
Van de redactie 
De eerste Toppunt van 2023 alweer. De eerste 

lenteachtige dagen zijn alweer geweest, de korte 

broeken kwamen weer tevoorschijn en voor 

sommigen is een lange broek helemaal geen 

optie. 

Het was een winter die langzaam op gang kwam, 

maar uiteindelijk kwam er toch nog sneeuw. 

Hierdoor kon er een paar dagen niet op de baan 

worden getraind, en ook de regen kwam in grote 

hoeveelheden de baantraining verstoren, zie 

verderop wat voor gevolgen dat had. 

Er werd hard gewerkt door een paar trainers en 

lopers om het krachthonk op te ruimen en in te 

richten met nieuwe spullen, ook hierover 

verderop meer. 

En we zijn op zoek! Naar….een nieuwe 

columnist, een lid van O.S.S.-VOLO die het leuk 

vindt om met regelmaat een (kritisch, vrolijk, 

opmerkelijk…) stukje te schrijven onder 

pseudoniem.  

De redactie vraagt zich nog iets af: wordt 

Toppunt wel gelezen nu deze digitaal is? 

Voorheen lag hij in het clubgebouw op tafel en al 

snel bij alle leden op de keuken of salon tafel. 

Maar nu? We weten het niet terwijl we steeds 

wel bezig zijn om een leuk clublad in elkaar te 

zetten voor alle leden. Laat even weten wat je 

ervan vindt, we horen het graag. 

Pieter en Jolanda 

jolandamik@ziggo.nl 

pietervanklinken@gmail.com  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Van het bestuur 
De coronatijd ligt achter ons. We hoeven sinds 

eind februari niet meer te testen en niet meer in 

isolatie. Dat betekent dat we ook op loopgebied 

weer alles mogen. De kalender bevat daardoor 

ook weer de Summer City Runs: de Engelenrun, 

de Jeroen Boschloop en de Omloop van Empel. 

Ook de diverse crosses zijn helemaal terug van 

weggeweest. De VOLO-lopers doen het daar 

goed! 

Speciaal voor de jeugd liggen al achter ons de 

nationale CD-spelen op 21 en 22 januari. Op die 

wedstrijd haalde het jongens estafetteteam (de 

D-junioren) een magnifieke tweede plaats. Een 

prestatie waar de vereniging echt trots op is. 

Verderop in Toppunt gaat u meer over deze 

spelen vinden. 

Rondom het lopen zijn ook andere evenementen 

gepland. Te beginnen met het stemmen tellen bij 

de verkiezingen op 15 maart aanstaande. Dit 

feest van de democratie wordt weer mede 

mogelijk gemaakt door zestig door Krista van 

Soldt en Leonie Rubbens geworven tellers van 

onze vereniging. Zij leveren opnieuw een 

behoorlijke bijdrage aan de clubkas. Het bestuur 

is van plan met de opbrengst de contributie op 

peil te houden. 

Een feest van de democratie zal ook onze 

Algemene Leden Vergadering zijn op 4 april 

aanstaande. Noteer die datum in uw agenda. 

Vorig jaar moest de vereniging het doen met 25 

aanwezige leden inclusief het zeskoppige 

bestuur. Uw bestuur verwacht dit jaar echt een 

hogere opkomst. Die verwachting is vooral 
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ingegeven door de belangrijke onderwerpen die 

op de agenda zullen staan. 

Om te beginnen kunt u een voorstel voor het 

wijzigen van de statuten verwachten. Het gaat 

vooral om afspraken over de 

verantwoordelijkheiden van het bestuursleden, 

de maximale duur van hun termijn en om 

mogelijkheden voor digitale besluitvorming. 

Het bestuur zal daarnaast wijzigen door het 

vertrek van de huidige penningmeester en 

secretaris. De ALV mag dan ook beslissen over de 

nieuwe krachten die het bestuur zullen 

bevrouwen, een woord dat met een 

vooruitziende blik op de nu voorgestelde 

kandidaten voor het nieuwe bestuur al sinds 

2012 in de digitale Van Dale is opgenomen. 

De beoogde penningmeester (Corinne Ansing), 

secretaris (Cécile van Middelkoop) en algemeen 

lid (Esther Bruls) hebben sinds ze hun ambitie 

kenbaar maakten aan de 

bestuursvergaderingen en 

beraadslagingen deelgenomen om 

goed voorbereid aan de start te 

kunnen staan. 

Uw huidige secretaris kan er niet 

genoeg op wijzen: democratie, ook de 

verenigingsdemocratie, is een 

belangrijk voorrecht dat in deze wereld 

lang niet iedereen is gegeven. Zorg dat 

het bestuur en haar beleid door de 

hele vereniging, u dus, gedragen zal 

worden. Kom daarom naar de ALV, ons 

eigen democratische feest, op 4 april 

aanstaande. 

Het is ten slotte tijd geworden om 

afscheid te nemen. Dit was mijn laatste 

column als uw secretaris en alhoewel 

mijn redacteuren zullen beamen dat ik 

een issue met deadlines heb, is het me 

steeds en met veel plezier gelukt om u 

uit het midden van ons bestuur te 

berichten. Ik heb u in mijn functie van 

secretaris binnen deze vereniging leren 

kennen als een groep toegewijde en 

plezierige mensen. Goed in de samenwerking, 

met name als het er op aankomt. Het hart, maar 

ook het hoofd, op de juiste plaats. Het was mij 

een eer om voor u schriftelijke spreekbuis van 

het bestuur te mogen zijn. 

Geniet van het rennen! 

Jeroen Cliteur, 

secretaris  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Rondje op de baan  
 

Wie ben je en waarom loop je bij O.S.S.-VOLO? 

Hoi hoi, ik kom me even voorstellen. Ik ben 

Amelie Huth en ben 19 jaar oud. Ik ben in 

München geboren en woon sinds 2009 in 

Nederland. Ik studeer in Tilburg Sport en 

Bewegen en heb sinds dit jaar de profielkeuze 



bewegingsagogiek gekozen. Hiervoor loop ik 

twee hele dagen stage bij Amarant ‘t Hoge Veer. 

Voor mijn keuzedeel aangepast sporten, loop ik 

stage bij het G-team van Prins Hendrik. 

Dat ik hier bij O.S.S-VOLO loop, heb ik eigenlijk 

aan mijn zus Charlotte te danken. Zij is hier 

begonnen, ik ging dan wel eens mee  om haar op 

te halen. Ik begon het zo leuk te vinden dat ik 

zelf ook begonnen ben.  

Nu loop ik hier om mijzelf te verbeteren en 

steeds sneller te worden. Klinkt misschien gek, 

maar ik loop ook voor mijn ontspanning. Een 

slopende zware training, waar ik gewoon aan 

niks hoef te denken geeft  me rust.  

 

Hoe kijk jij naar 

Femke Bol?  

Femke Bol is echt 

een fantastische 

vrouw! Ze haalt 

echt altijd alles uit 

zich bij wedstrijden. 

Aangezien ik zelf 

ook de 400 meter 

en 400 meter 

horden loop, vraag 

ik me soms echt af, 

hoe het komt dat 

het er zo soepel uit 

ziet bij haar.  

 

Waarvoor gaat 's ochtends de wekker af? 

Mijn wekker gaat ‘s ochtends om wakker te 

worden en naar mijn studie te gaan… helaas is 

dat toch wel echt veel te vroeg.   

 

Wat trekt jou het meeste aan in atletiek? 

Dat het eigenlijk best wel een individuele sport 

is, maar ook een teamsport. Een ander ding wat 

ik erg aantrekkelijk vind is steeds die eigen 

‘Battle’ aangaan met jezelf.  

 

Waaruit bestaat jouw feestmaaltijd?  

Pohhhh, ik denk dat een feestmaaltijd voor mij 

toch echt een wiener schnitzel is. Maar mijn 

grootste feestmaal is toch echt wel een ijsje. 

Maakt niet wat voor weer het is, of hoe laat het 

is, een ijsje kan altijd bij mij! 

 

Met wie zou je 24 uur willen worden 

opgesloten? 

Ik heb wel meerdere personen waarmee ik 24 

uur opgesloten zou willen worden. Het zijn 

artiesten, maar ook atleten. Van de artiesten is 

dat Billie Eilish. En van de atleten is dat 

hoogspringer Armand (Mondo) Duplantis. 

 

Aan welke wedstrijd wil je nooit meer 

terugdenken en waarom? 

Nou dit zijn eigenlijk bijna alle cross wedstrijden. 

Als sprinter vind het crossen eigenlijk maar niks, 

veel te lang.  

 

Hoe lang kun 

jij zonder 

telefoon? 

Jullie denken 

vast en zeker: 

ach zo een 

puber die is 

niet van zijn 

telefoon te 

houden, maar 

bij mij 

verschilt het 

heel erg. Het 

hangt er natuurlijk ook vanaf wat ik aan het doen 

ben. Maar ik denk dat ik prima een paar uurtjes 

zonder kan.  

 

Wat doe je in je vrije tijd? 

In mijn vrije tijd ben ik bezig om mijn studie 

Sport en Bewegen af te ronden, kaartspelletjes 

spelen met vrienden en familie. Ook vind ik het 

leuk om actief bezig te zijn, door middel van 

skeeleren in de zomer en skiën in de winter. 

Verder werk ik nog één dag in het weekend als 

serveerster bij Salon De Roosekrans op de 

Hinthamerstraat. Heel leuk café met lekkere 

Bossche bollen ;)) 

 

Heb je een guilty pleasure? 



Ja! IJsjes eten! Het liefst het hele jaar door en in 

de zomer zelfs meerdere ijsjes per dag! 

 

Waar loop je het liefste hard? 

Ik heb niet per se een plek waar ik het liefst 

hardloop. Zolang het een atletiekbaan is, vind ik 

het prima; daar kan ik goed het sprinten en 

horden lopen beoefenen. Het spreekt zich 

misschien een beetje tegen met dat wat ik 

eerder heb gezegd, maar in de bossen lopen vind 

ik ook heel leuk. Af en toe is een rustige 

duurloop wel te doen.  

 

Welke zanger mag op jouw verjaardag een 

liedje komen zingen? 

Definitief Billie Eilish!  

 

Wat zou je doen als je de baas was van Den 

Bosch? 

Ik zou proberen Den Bosch wat groener en 

milieuvriendelijker maken. 

 

Wat is de beste raad die je ooit gekregen hebt, 

en van wie? 

Ik heb van twee verschillende mensen een 

soortgelijke raad gekregen. Mijn oude trainer Jan 

van Breugel en Jeroen van Dillen hebben allebei 

gezegd dat ik voor mezelf moet kiezen en meer 

aan mijn eigen toekomst moet denken.  

 

Friet of patat? 

Ik kom dan wel uit het buitenland, maar het is 

overduidelijk friet! 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
Digitale incontinentie 
 

Ik neem aan dat de meesten onder ons wel 

weten wat incontinentie is, maar voor het geval 

dat je het niet weet: je kunt je plasje (en meer…) 

niet ophouden. Dat gebeurt bij baby’s en oude 

mensen. Zeker bij die laatste groep wordt dat als 

erg vervelend ervaren en een schrikbeeld voor 

ons allen bij het ouder worden. Een luier is dan 

vaak de vervelende oplossing. 

In het dagelijks leven wordt het woord 

incontinentie soms ook wel in een andere 

context gebruikt en daar wil ik het deze keer 

over hebben. Nee, niet over verbale 

incontinentie… 

Digitale incontinentie: moet ik nog verder 

uitleggen wat ik bedoel? Begrijp je het al? Nee, 

nog niet? Ik leg het wel even uit: Ik bedoel hier 

de dagelijks  niet aflatende stroom aan 

nutteloze, beter gezegd veelal waardeloze  

persoonlijke berichten via de mail, whatsapp, 

facebook, Instagram, twitter etc.. 

Het is bijna een tsunami aan digitale onzin die 

mij vaak ongevraagd dagelijks bereikt. 

Waarschijnlijk heb je zelf ook wel voorbeelden 

en er mogelijk last van… En juist bij de 

hardlopers lijkt dit nog vaker voor te komen. Ik 

zal je een paar voorbeelden geven: “Ik ben 

vandaag voor mezelf gaan lopen”. Pfff… waarom 

vertel je mij dat? Je loopt toch altijd voor jezelf je 

loopt zeker niet voor mij… Ik moet er niet aan 

denken dat je voor mij loopt, want dan ben ik 

meestal flink ziek: denk maar aan die vele 

sponsorlopen voor allerlei vervelende ziektes. 

Nog één: “Ik heb vandaag mijn rondje van 16 km 

gedaan…” Ja, nou en? Ik deel de wereld toch ook 

niet mee dat ik vandaag door weer en wind op 

de fiets boodschappen ben gaan doen?! 

Of deze: “Het regent, vandaag ga ik niet lopen.” 

Jezus, iedereen die naar buiten kijkt kan zien dat 

het regent en dat je niet wil gaan lopen, moet je 

tenslotte zelf weten. Ik deel toch ook niet mee 

dat ik trek heb in een boterham? 

Of denk aan  de info op Strava die ongevraagd de 

wereld in gegooid wordt. 

Allemaal een vorm van digitale incontinentie. 

Blijkbaar kunnen de lui die dit de wereld in 

sturen, het niet ophouden.  

Verbaasd ben ik ook over het gegeven dat we 

allemaal heel erge gehecht zijn aan onze privacy 



en al gauw moord en brand schreeuwen zodra er 

maar de minste schijn van overtreding van de 

privacy wet optreedt, maar we wel kwistig onze 

digitale geursporen rondsproeien en daar de 

gehele goegemeente ongevraagd mee 

opzadelen. 

Helaas zijn er nog geen digitale luiers…. 

 

A.Gilles 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

WANTED!!! 
 

Loper met schrijverstalent. We zijn op zoek naar 

een lid van O.S.S.-VOLO die het leuk vindt om 

met regelmaat (drie á vier keer per jaar) een 

stukje te schrijven onder pseudoniem. Dat mag 

over van alles gaan, maar over atletiek/lopen is 

natuurlijk het leukste.  

Zie jij hier je kans schoon om eindelijk eens je 

mening te geven zonder dat iemand weet dat jij 

het bent die dat geschreven heeft*: dit is je 

kans! Spreek één van de redactieleden aan of 

mail. Onze e-mailadressen staan op de eerste 

pagina van Toppunt. 

 

(*Disclaimer: De 

tekst moet wel 

binnen de 

fatsoensnormen 

vallen (ter 

beoordeling door de 

redactie) 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Sneeuw en regen, en hoe sleutels er 

niet waren…… 12 januari 2023 
 

De regen komt met bakken uit de hemel en de 

wind raast met 35km/u door de straten. Een 

enkele loper vraagt zich af of er wel getraind 

wordt: natuurlijk wordt er getraind, we zijn niet 

van suiker reageert iemand. 

Toch blijven er veel lopers thuis, maar de 

diehards staan klaar voor hun training. De baan 

staat volledig blank, dus iedereen gaat de weg 

op, logisch toch? 

 

Bij terugkomst van de eerste groep, die van 

Hans, is de baan en het clubgebouw in duisternis 

gehuld, het hek is op slot. Maar ja, de trainer zal 

wel een slutel hebben, toch? Nee, helaas niet 

want de baan was nog open toen we vertrokken. 

Over het hek klimmen lukt een paar lopers, maar 

het zijhekje bleek gewoon open. Droog staan, 

maar wel in de kou en wind… 

Gelukkig, daar komt de groep van Rob, maar ook 

deze had geen sleutel. J,a binnen… Toen de 

lichtjes van de groep van Andre aankwamen was 



er opluchting, gelukkig, nu kunnen we naar 

binnen de warmte in. Maar ja, ook die had geen 

sleutel bij zich. Ja, ook binnen… 

Gelukkig had Hans wél een telefoon en ging een 

rondje bellen, maar niemand gaf thuis…totdat 

trainer Ad bereid was te komen met de sleutel 

en we gauw naar binnen konden en naar huis 

onder de warme douche. 

Geleerd: de jeugdtrainers sluiten keurig af als er 

geen lopers zijn en trainers zullen hun sleutels de 

volgende keren echt wel meenemen, toch? 

Jolanda Mik 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Jeugdhonk 
 

Nationale CD-indoor Apeldoorn 

Op zaterdag 21 januari en zondag 22 januari ging 

de wekker al heel vroeg af. En niet zonder reden: 

de nationale CD-indoor in Apeldoorn stond dit 

weekend op het programma. Op zaterdag waren 

zeven geselecteerde D-junioren van O.S.S.-VOLO 

(Thijs, Viggo, Stijn, Finn, Jarek, Sophie K en Elin) 

aan de beurt voor hun favoriete onderdelen. Op 

zondag deden de C-junioren Laura, Sofie W, 

Sophie van M, Luna en Aimée mee.  

Deze nationale wedstrijd was heel officieel 

geregeld met aanmelding uiterlijk een uur voor 

je eerste onderdeel, een callroom waar je zo’n 

20 minuten met andere junioren moest wachten 

tot je onder begeleiding naar het veld werd 

gebracht. En er mocht maar één trainer (op 

zeven atleten) aanwezig zijn in de warming-up 

ruimte waarvoor een speciale toegangspas nodig 

was. Ouders en andere trainers zaten op de 

tribune.  

Met behulp van een zelfgemaakt schema met 

voor elke atleet de uiterste meldtijd, callroomtijd 

en wanneer de warming-up moest beginnen was 

alles onder controle…. Thijs was de eerste atleet 

die in actie kwam. We begonnen om 9:00 uur 

met het verkennen van de warming-upruimte: 

het zoeken van een plek 

voor de tassen, het 

bestuderen van tv-

schermen met 

serieindelingen en 

uitslagen, het zien van de 

bordjes richting de 

callroom en het terrein 

waar kon worden 

ingelopen.  

Terwijl Thijs met de 

opwarming bezig was, 

kwamen ook de andere 

junioren 

binnengedruppeld. Toen 

werd het hectisch, omdat 

onze junioren tegelijk óf 

moesten warmlopen óf op 

weg waren naar de callroom óf bezig waren met 

hun onderdeel. Met de nodige inspanningen 

lukte het om iedereen op tijd op de juiste plek te 

krijgen. Vooral Viggo had een vol programma. Hij 

begon met de series horden, haalde de halve 

finale en ging drie kwartier later via een 

supersnel gelopen halve finale (4e tijd overall en 

in een clubrecord: 10,04) direct door naar hoog. 

Tussen de sprongen door liep hij nog de 4x50m 

estafette, sprong een mooie 1,45m-hoog en 



eindigde aansluitend in de finale horden op een 

zevende plaats. 

Over die estafette: ik had gelukkig even tijd om 

die te zien, want wat is dat toch een mooi 

onderdeel. Thijs startte en liep als een speer 

naar Viggo die het stokje overnam. Hij ging in 

een geweldige sprint naar Jarek, gaf het stokje 

over en Jarek liep 

supersnel naar 

Finn. Ook die 

wissel ging goed en 

Finn liep zo hard 

als hij kon naar de 

finish waar hij als 

tweede eindigde! 

Het bleef nog even 

spannend omdat 

er nog een tweede 

serie kwam. Maar 

die teams konden 

de mooie tijd van 

onze D-junioren 

niet meer 

overtreffen. En dus 

behaalden ze in 

een clubrecord 

(27,94) een 

geweldige tweede plek en mochten ze even later 

het podium op! 

Op zondag herhaalde de dag zich zo’n beetje met 

de vijf C-junioren. Het was allemaal iets 

overzichtelijker en rustiger zodat ik ook gewoon 

vanaf de tribune kon kijken en aanmoedigen.  

Het hele weekend werd er door de junioren 

fanatiek gelopen, gesprongen, gestoten en er 

werden heel veel pr’s verbroken. Ook werd een 

aantal mooie prestaties neergezet: Jarek werd 6e 

op de 600 m, Viggo 7e, Sophie K 12e, Sofie W 

18e en Stijn 18e op hoog en Elin 11e op de 1000 

m.  

Deze supertrotse trainer ging moe, maar met 

een heel goed gevoel naar huis! Gelukkig bleef 

de wekker de volgende dag uit… 

Juliette de Winter 

 

 

Uitslagen 

naam categorie onderdeel resultaat plaats 

Jarek Smits JD1 60 m (serie) 9,09 sec 18 

  60 m (halve finale) 9,08 sec 12 

  60 m horden 
(serie) 

11,62 sec 12 

  600 m 1:53,25 6 

Finn Hak JD2 60 m (serie) 8,94 sec 25 

  Ver 3,77 m 36 

Thijs Rommens JD2 60 m (serie) 9,10 sec 32 

  Ver 4,06 m 29 



Stijn Vlugt JD2 60 m (serie) 9,60 sec 52 

  Hoog 1,30 m 18 

Viggo Pronk JD2 60 m horden 
(serie) 

10,18 sec 
(clubrecord) 

5 

  60 m horden 
(halve finale) 

10,04 sec 
(clubrecord) 

4 

  60 m horden 
(finale) 

10,46 sec 7 

  Hoog 1,45 m 7 

estafetteteam 
(Thijs, Viggo, 
Jarek, Finn) 

JD2 4 x 50 m 27,94 sec 
(clubrecord) 

2 

Elin Jorna MD1 60 m (serie) 9,67 sec 43 

  1000 m 3:49,41 11 

  Ver 3,22 m 40 

Sophie Kooijman MD1 600 m 2:09,52 25 

  Hoog 1,25 m 12 

  Ver 3,31 m 33 

Laura Jansen MC1 60 m (serie) 9,10 sec 42 

  Ver 3,51 m 36 

  Kogel 7,30 m 34 

Luna Jorna MC1 60 m (serie) 9,96 sec 67 

Sophie van 
Middelkoop 

MC2 60 m (serie) 9,08 sec 49 

  Ver 3,69 m 45 

Aimée Weijnen MC2 800 m 2:52,37 29 

Sofie Werners  MC2 60 m horden 
(serie) 

10,76 sec 35 



Egmond 2023 

Al meer dan tien jaar staat het 

tweede weekend van januari 

geblokkeerd in de agenda. Eerst 

om op de zondag de Egmond 

halve marathon te lopen, later 

om ook op zaterdag Egmond-

Pier-Egmond te fietsen. 

Vanwege covid hebben we drie 

jaar moeten wachten. De vorige 

editie was in 2020 en pas nu kon 

de wedstrijd weer worden 

georganiseerd. Velen van jullie 

kennen waarschijnlijk de Egmond 

Halve Marathon wel: 

traditiegetrouw een groot deel 

over het strand en daarna door 

de duinen terug. 

Omdat de wedstrijd altijd in 

januari is, is het weer immer een 

belangrijke factor. Wind, regen, 

sneeuw, kou, je weet begin 

januari nooit waar je aan toe 

bent. Het maakt de charme van 

Egmond alleen maar groter. 

Sinds 1998 wordt er in hetzelfde 

weekend in Egmond ook de 

strandrace voor fietsers 

georganiseerd. Deze wedstrijd 

gaat vanuit Egmond over het 

strand naar de pier van Wijk aan 

Zee en dan over het strand weer terug. Daarbij 

ga je nog twee keer van het strand af, de duinen 

in om over strobalen te springen, een kort 

klimmetje aan te vallen en dan van de trappen af 

te dalen. De meeste mensen doen dit met een 

mountainbike of een variant daarop met wat 

aanpassingen. 

Zelf heb ik als hobby om ieder jaar mijn ‘oude’ 

mountainbike iets meer aan te passen zodat dit 

een volwaardige strandfiets wordt. Zo hebben 

mijn banden geen profiel, is het rechte 

mountainbikestuur iets krommer om dieper te 

kunnen zitten en is de verende voorvork 

vervangen door een vaste. 

Ik deed dit jaar voor de zevende keer mee aan de 

strandrace en voor de negende keer liep ik de 

Egmond Halve Marathon. 

Omdat Den Bosch – Egmond best een stukje 

rijden is, verblijf ik ieder jaar het gehele weekend 

in Egmond om mezelf niet te hoeven haasten en 

je niet druk te hoeven maken over parkeren of 

de pendelbus. Egmond is een klein dorp, dat in 

het tweede weekend van januari wordt 

overspoeld door sporters en op de zaterdag en 

zondag grotendeels wordt afgesloten. Dit maakt 

het verblijven in Egmond wel zo relaxed. 



Dit jaar zat het weer erg mee. Op zaterdag stond 

er weliswaar een stevig briesje vanuit het zuiden. 

Dat betekent richting Wijk aan Zee de wind op 

kop en terug wind mee. Maar het was droog met 

een licht zonnetje. Ideaal fietsweer! De 

organisatie houd met de starttijd rekening met 

het tij, waardoor het strand altijd breed is en je 

elkaar niet in de weg rijdt als je over het strand 

weer terug rijdt en er ook tegemoetkomende 

fietsers zijn. De start is gelijk aan de meeste 

hardloopwedstrijden in startvakken omdat er 

ieder jaar toch zo’n 4.000 fietsers meedoen. 

Ik mocht zelf vanwege mijn wedstrijdlicentie wat 

vooraan starten. Dat maakt het makkelijk om 

mee te fietsen met de wat meer ervaren fietsers. 

De strandrace is ook een echte wedstrijd met 

serieuze deelnemers; zelfs prof-wielrenners en 

vele oud-profs doen mee. Dat maakt het los van 

de uitdaging een echte wedstrijd. Het rijden op 

het strand en in een grote groep maakt het een 

leuke beproeving. Vooral de strandop- en 

afgangen zijn erg pittig maar leuk en een 

uitdaging om niet af te stappen. Oefening baart 

kunst.  

Al met al was ik dit jaar in een persoonlijk record 

retour in Egmond en 

helemaal klaar voor 

de zondag.  

In het startvak op de 

zondag kwam ik een 

aantal O.S.S.-

VOLO’ers tegen en 

was het een mooie 

editie. Kunst in 

Egmond is om je een 

beetje te sparen op 

het strand en genoeg 

over te hebben om 

door de duinen en 

het laatste stuk 

‘verhard’ terug naar 

Egmond te lopen.  

Het weer was goed 

en het was op de weg 

terug met wind mee 

zelfs warm. Met een negatieve split en wederom 

een PR op het Egmond-parkoers was het ook een 

mooie zondag. 

Helaas werd de door mij beoogde top 100 in het 

combi-klassement niet gehaald, maar met plek 

118 van de 354 en met 2 PR’s in een weekend 

was ik toch niet ontevreden. Al met al 

terugkijkend op een mooi weekend, kijk ik nu al 

uit naar Egmond 2024!  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Nieuw ingerichte oefenruimte 
Na jaren met de oude medicineballen te hebben 

gewerkt om onze core sterker te maken is er nu 

een nieuwe tijd aangebroken. 

Door een flinke investering van het bestuur 

kunnen we nu inzetten op een kwalitatieve 

goede core-training met afwisselende 

oefeningen. 

Slamballs, medicine-ballen, abrollers, t-rex en 

hoepels. Na de aanschaf van deze materialen zijn 

we als trainers (en een paar leden) direct aan de 

gang gegaan om de oefenruimte ook geschikt te 



maken. Een goede opruimbeurt en een nieuwe 

indeling met een fitnessvloer was in twee dagen 

gereed. Daardoor kunnen we de nieuwe spullen 

ook meteen gebruiken. 

Binnenkort krijgen de trainers ook nog een clinic 

van een professionele fitnesstrainer om met 

deze nieuwe materialen goed aan de slag te gaan 

en om een verscheidenheid aan oefeningen aan 

de lopers te kunnen geven. 

Op naar een goed ontwikkelde core voor alle 

lopers. Want met een sterke core kun je 

efficienter hardlopen. Je lichaam hoeft minder te 

compenseren en hierdoor houd je meer energie 

over voor het hardlopen zelf. Daarnaast wordt 

de belastbaarheid wordt vergroot, wat er voor 

zorgt dat je het risico op blessures kleiner maakt. 

Tot snel in onze oefenruimte! 

Namens de trainers, 

Hans Coomans 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Activiteitenkalender lente 2023 
De vogels fluiten weer, de bloemen komen weer uit de grond, tijd om onszelf uit te laten! Hier wat inspiratie voor 

mooie wedstrijden en loopjes. Meer info staat in de kalender op onze website. 

Datum Evenement Plaats 

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

12 mrt Nationale Kampioenschappen pupillen indoor Apeldoorn 

12 mrt Halve marathon: DAK Drunense Duinenloop  Drunen 

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

19 mrt Kempenrun: 21,1-10-6,5 + jeugd Bladel 

23 mrt Ooievaarstrail: 10-16-21-25 km Goirle 

26 mrt Two rivers marathon: hele en duo marathon Zaltbommel 

26 mrt Venloop: 5-10-21,1 km + jeugd Venlo 

2 apr Secret trail: 20 km Oirschot 

2 apr Maashorst trailrun: 5-12-22 km + kidstrail Schaijk 

10 apr Wielenloop: 5-10 km + jeugd Rosmalen 

12 apr Leemputtenloop: 2,5-5-10 km + jeugd Dorst 

15 apr 1e Pupillen athletic champs  baanwedstrijd AV De Keien  Uden 

15 apr Venneloop: 5-10-15 km + jeugd Oisterwijk 

16 apr Marathon van Rotterdam: ¼ + hele marathon Rotterdam 

16 apr SNS Oss City Run: 5-10 km + kidsrun Oss 

16 apr Amerongse Berg trail: 10-20 km  Amerongen 

22 apr Competitiewedstrijd 1 U14 en U16 (2008-2011) Nog onbekend 

22 apr Sint Anthonis trail: 10-24 km St. Anthonis 

23 apr Competitiewedstrijd 1 U18 en U20 (2007-2004) Nog onbekend 

27 apr Wijboschloop: 5-10 km + jeugd Wijbosch 

30 apr Brabantse ultra trail: 50-100 km Leende 

12-14 mei Koning van Spanje trailrun: diverse afstanden Gulpen 

12 mei 1e Runnersworld Track Meeting – baanwedstrijd  Utrecht 

13 mei Competitiewedstrijd 2 U14 en U16 (2008-2011) Nog onbekend 



13 mei 2e Pupillen athletic champs baanwedstrijd AV OSS-VOLO Den Bosch 

13 mei Kraaienloop: 5-10 km + jeugd Oosterhout 

14 mei Vestingloop: 5-10-15 km + 15 km trailrun + jeugd  Den Bosch 

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

nog onbekend of het doorgaat 

Vught (PH) 

18 mei Harry Schulting Games – baanwedstrijd Vught (PH) 

28 mei Competitiewedstrijd 2 U18 en U20 (2007-2004) Nog onbekend 

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

2 juni 2e Runnersworld Track Meeting – baanwedstrijd  Utrecht 

3 juni Linie 1929 Ultra: 50 km Vught 

4 juni Lekker lôpe Crossloop: 9,8 km + jeugd Den Dungen 

8 juni Jeroen Bosch loop: 5-10 km + jeugd Den Bosch 

10 juni 3e Pupillen athletic champs  baanwedstrijd AV Marvel Boxtel 

11 juni Competitiewedstrijd 3 U18 en U20 (2007-2004) Nog onbekend 

16 juni 3e Runnersworld Track Meeting – baanwedstrijd  Utrecht 

17 juni  Competitiewedstrijd 3 U14 en U16 (2008-2011) Nog onbekend 

17 juni Maasdijk events: 42,2-21,1-10-5 km Div. startlocaties 

24 juni 4e Pupillen athletic champs  baanwedstrijd AV OSS’78 Oss 

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

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

2 juli Engelenrun: 6-12 km + kids Engelen 

7 juli 4e Runnersworld Track Meeting – baanwedstrijd  Utrecht 

8 juli 5e Pupillen athletic champs  baanwedstrijd PH Vught 

9 juli Leenderbos trail: 9-15-21-28 km Leende 

 

 


