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Van de redactie
Normaal gesproken kijken we rond deze tijd reikhalzend uit naar het
begin van de lente. Dan zijn we de kou en de vorst en het binnen zitten
beu, en willen we het voorjaar!
Maar met zo’n winter als deze wordt dat verlangen behoorlijk
getemperd. Het is al maanden een soort van maart! Toch wel jammer,
want de voorpret is altijd zeker zo leuk, net als bij vakanties of carnaval.
Misschien kan ik het met dit schrijven een béétje goed maken.
Nieuw: lees alles over de DHM loop!
En ook nog een leuk verslag over een bijzondere marathon.
De financiële algemene ledenvergadering en de algemene
ledenvergadering komen er weer aan. Zet 15 maart en 19 april vast in je
agenda!
Heb je interesse in een bestuursfunctie bij je eigen club of ken je iemand
die dit leuk zou vinden, stuur dan een mail naar secretaris@oss-volo.nl.
Lees hier meer over in het stukje van het bestuur.
Veel leesplezier weer.
Karin en Koos
Heb je kopij? Wacht niet tot het laatst. De sluitingsdatum voor
het volgende nummer is: Woensdag 13 april 2016 Graag per email naar: karinboel@hotmail.nl / koos.fennis@gmail.com

2

Van het bestuur
De Engelermeer veldloop heeft opnieuw laten zien dat onze
vereniging met de tomeloze inzet van vrijwilligers een pracht
wedstrijd kan neer zetten. Ondergetekende heeft de foto's
met een grote glimlach zitten bekijken. Het plezier van de
deelnemers
dat van het
scherm
afstraalt
geeft
infrarode
warmte af.
Het bestuur
is trots op
de
vrijwilligers
die deze dag
tot een groot
succes
gemaakt
hebben en
spreekt zijn
dank aan al
deze
mensen uit.
Wij hopen
dat dit soort evenementen ook bijdragen aan onze
naamsbekendheid om daarmee de ledengroei te stimuleren
waarover ik in het vorige clubblad al sprak.
Het bestuur ziet bij dit alles wel steeds meer praktische
problemen ontstaan. De vanzelfsprekendheid waarmee
iedere trainingsavond het licht wordt aangestoken, wordt in
stand gehouden door de enthousiaste groep mensen die
onze activiteiten draaiende houden, maar dit alles vergt

3

onderhoud aan de bemensing. Daarmee bedoel ik dat de
taken die zorgen voor een vlekkeloos verloop van trainingen
en wedstrijden, makkelijker te dragen zijn als die door een
grote groep worden gedeeld. Dat die taken veelomvattend
zijn wordt pas duidelijk als mensen die zich veel inzetten
voor de vereniging vertrekken. Die zegen van veel werk
verzettende mensen blijkt dan geen vanzelfsprekendheid en
we zien ons dan geconfronteerd met moeilijk op te vangen
gaten.
Meer in het bijzonder is in de afgelopen tijd duidelijk
geworden dat de bestuurstaken steeds meer tijd en
aandacht
vragen.
Een
uitgesprok
en ambitie
om te
groeien,
maar ook
het
overeind
houden en
ontwikkel
en van
een
aantrekkel
ijke accommodatie die aan alle (veiligheids) eisen voldoet,
vergt op dit moment meer menskracht dan we als bestuur
blijken te kunnen leveren. Die ambities zijn echter geen
plannen die, bij het ontbreken van de daarvoor
noodzakelijke bemensing, weer de ijskast in kunnen. Voor
de levensvatbaarheid en het voortbestaan van onze
vereniging zijn die plannen noodzakelijk en wij kunnen ons
de luxe van het achteroverleunen niet veroorloven. Het
houdt eenvoudigweg in dat we nu meer werk dan handen
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hebben. De belasting leidt er toe dat mensen die zich graag
inzetten uiteindelijk andere keuzes gaan maken, omdat ze
de ambities die voor het functioneren van de vereniging
nodig zijn vanwege de oplopende druk op werk en
thuisfront, niet kunnen realiseren.
Het bestuur zoekt dus op korte termijn uitbreiding. Die
zoektocht is geïntensiveerd nu Jos Wolf te kennen heeft
gegeven het bestuurslidmaatschap niet meer te kunnen
combineren met andere zaken.
Deelname aan het runnen van de vereniging is beter te doen
als de taken behapbaar blijven. In de praktijk betekent dat
een uitbreiding van het bestuur met twee leden, zodat de
taken binnen het bestuur evenwichtiger kunnen worden
verdeeld.
Op relatief korte termijn zullen opnieuw de financiële
algemene ledenvergadering en de algemene ledenvergadering
plaatsvinden. Het bestuur heeft daarvoor 15 maart en 19
april a.s. in de agenda gereserveerd.
Wij hopen voor die tijd op sterkte (= zeven personen) te
kunnen zijn zodat we de uitdagingen waarvoor de vereniging
zich gesteld ziet, beter aan kunnen. Het pleidooi dat ik
eerder heb gehouden voor een gedeeltelijke feminisering van
het bestuur heeft daarbij niets aan actuele waarde verloren.
Het aanmeldadres is: secretaris@oss-volo.nl
Maar voor ik het vergeet na deze hartenkreet:
Geniet van het rennen!
Jeroen Cliteur, secretaris
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De 'Den Helder-Maastricht loop'
Nee klopt, ik wist ook niet van het bestaan van die wedstrijd. Maar een
paar maanden geleden vroeg iemand op een feestje: "Is dat niks voor
jou, we zoeken nog een paar lopers voor de DHM loop?"
Voor ik het wist had ik "ja" gezegd.
Op 21 en 22 mei a.s. moet er een afstand
van 420 km overbrugd worden tussen
Den Helder en Maastricht. Twee ploegen
van elk zeven lopers lopen gedurende
±50 km steeds 2 km per persoon. De ene
ploeg is aan het lopen, de andere aan het
rusten en verplaatsen. Continue elkaar
afwisselend tot aan de finish op de
Maasboulevard in Maastricht.
Elke ploeg beschikt over een busje met chauffeur en begeleidende
fietsers. Om de 2 km betekent: korte, snelle stukjes en vaak wisselen.
Dat betekent ook dat je ongeveer een uur moet wachten voor je weer
aan de beurt bent. Lopers worden daarom óók ingezet als fietser of
chauffeur. Na ongeveer vier en een half uur zit de etappe van 50 km
erop en wordt jouw ploeg afgewisseld door de andere. Vervolgens rijdt
jouw busje naar de volgende wisselplaats, waar tijd is om te rusten en te
eten in afwachting van de andere ploeg.
Zo zal het ongeveer gaan.
De route is niet de kortste, maar wel vastgesteld door de organisatie,
dus daar hebben we geen invloed op. De hele groep bestaat uit zo'n 20
personen en om de kosten laag te houden proberen we zoveel mogelijk
in natura gesponsord te krijgen: kleding, busjes, catering, slaapplaatsen
etc. En dat lukt heel aardig! We hebben ook al een logo en briefpapier.

6

En er zit natuurlijk een
Goed Doel aan vast:
Mappa Mondo
(gezinsvervangende
tehuizen) en Spieren voor
Spieren.
Eigenlijk moet ik nu aan
jullie een verzoek doen
tot doneren, maar daar
heb ik zó'n hekel aan, dat
doe ik dus niet!

Nou oké dan, in kleine lettertjes:
NL61 INGB 0700 8978 36 op naam van MHW Vugts
ovv 073 Runners 4 life / Den Helder – Maastricht

En kijk ook eens op www.denhelder-maastrichtloop.nl
Koos

Boscrossmarathon
Op 12 december liep ik de boscrossmarathon in het Drentse Diever. Kort
samengevat: van twee miljoen New Yorkers langs de kant, naar zonder
publiek door het Dieverse land. Een totaal andere ervaring dus, maar
zeker niet minder bijzonder. De marathon bestond uit vier rondes van
10,5 kilometer. In de loop van tweede ronde heb ik op de een of andere
manier een markeringspijl over het hoofd gezien. Al met al heb ik
daardoor ruim twee kilometer omgelopen. Dat was vooral mentaal
zwaar, want daardoor was ik bang dat ik het al voor het einde van de
derde ronde zwaar zou krijgen en ik wilde de marathon juist tot en met
de derde ronde 'goed' doorkomen. Gelukkig heb ik de knop goed om
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kunnen zetten. Vanaf de tweede helft van de derde ronde ben ik bij
iedere verzorgingspost kort gestopt om even wat te drinken. Ik heb dus
niets overhaast, want het belangrijkste doel was om de marathon goed
uit te lopen.
Dat ik zo voorzichtig was, had in de eerste plaats te maken met het feit
dat een boscrossmarathon natuurlijk iets totaal anders is dan een
marathon op de weg en in de tweede plaats met het feit dat ik dit keer
een trainingsschema had gebruikt dat anders is dan anders. Ik heb
namelijk getraind volgens de methode van Stans van der Poel en Koen
de Jong, een schema waarin je langste duurloop slechts 14 kilometer is.
In de voorbereiding op Diever heb ik weleens getwijfeld of ik er wel goed
aan gedaan had om op deze manier te trainen, maar in de laatste weken
voor de marathon voelde ik dat mijn lijf er echt klaar voor was. Ik ben de
man met de hamer niet tegengekomen onderweg, dus dat is toch echt
een teken dat ik goed getraind was. Wat me verder nog (positief!) opviel
in vergelijking tot de keren dat ik volgens een traditioneel schema
getraind heb, is dat ik nu al direct weer fit was. Bij de andere drie
marathons
die ik tot nu
toe gelopen
heb, was ik
na de
marathon
wekenlang
moe. Ik
moet er wel
bij zeggen
dat ik ook
écht geen
doel had
qua eindtijd
en ook dat
loopt een
stuk
relaxter.

8

Al met al kijk ik dan ook met veel voldoening terug op de
boscrossmarathon van Diever. Hoewel het mijn langzaamste (en met
44,4 kilometer ook de langste) marathon tot nu toe is, is het zonder
twijfel wel de marathon waar ik het meest trots op ben!
Renée Wittens

EEN RNDJE OP DE BAAN MET:
Rianne Jansen; pas ruim één jaar lid van onze
vereniging, loopt in de groep van Henry, is in training
voor ‘Rotterdam’, komt uit de journalistiek, staat voor
de klas, is vrijwilliger bij het EK atletiek, kortom: hoog
tijd om haar het hemd van het lijf te vragen.
Wat trekt jou het meeste aan in het hardlopen?
Ik vind het heerlijk om in de natuur sportief bezig te
zijn, mijn hoofd ‘leeg’ te maken en mijn grenzen te
verleggen. Dat kan dus prima met hardlopen! Vanaf
mijn jeugd heb ik jarenlang gehockeyd en geschaatst.
Hardlopen deed ik er af en toe een beetje bij. Begin
2012 ben ik voor het eerst lid geworden van een
atletiekvereniging. Dat was toen ik (vanwege mijn werk)
in Middelburg ging wonen. Ik trainde daar 2 keer per
week met mijn club: 1 avond op de baan en op
zondagochtend op het strand en in de duinen. De
trainingen op de baan vond ik verschrikkelijk, want
met schaatsen gaan die rondjes véél sneller dan met
hardlopen. Pfff, er kwam geen eind aan, leek het.
Inmiddels ben ik er aan gewend hoor! En hardlopen op
het strand en in de duinen: geweldig! Het was nooit een
straf om op zondagochtend om 8 uur te moeten
opstaan om te gaan trainen! Ik werd zelfs zó
enthousiast dat ik in oktober 2013 meedeed aan de
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Kustmarathon in Zeeland, met vele kilometers over het
strand (dat jaar was het hoogwater en was er helaas
geen hard stukje zand te bekennen, dus loodzwaar) en
door de duinen. Een aanrader, deze marathon!!
Waarvoor gaat 's ochtends de wekker af?
Mijn wekker gaat af vanwege mijn werk. Sinds een paar
maanden ben ik docent Nederlands op het Koning
Willem I College in Den Bosch. Ik geef les aan
leerlingen van de opleidingen apothekersassistent,
doktersassistent en tandartsassistent. Erg leuk! Het is
een nieuwe ‘tak van sport’ voor mij, want in het
verleden was ik journalist (onder meer
radioverslaggever bij Omroep Brabant) en leerkracht in
het basisonderwijs.
Wat staat er altijd bij jou in de koelkast?
Een paar dingen: kaas (ik
eet elke dag wel minstens
één bruine boterham met
kaas), aardbeienjam,
sojamelk (vanwege lactoseintolerantie) en roosvicee
(alleen die met de paarse
dop). Braaf hè..!
Maar er liggen ook wel een paar flesjes bier hoor.
Stel, je mag iemand nog iets vragen, wie zou dat zijn en
wat zou je vragen?
Zonder twijfel: mijn moeder. Ze overleed bijna dertien
jaar geleden aan (alvleesklier)kanker. Wat een
rotziekte! Als ik maar 1 vraag zou mogen stellen, dan
wil ik weten hoe het met haar gaat. Maar het liefst zou
ik úren willen bijkletsen, want er is zóveel gebeurd
sinds ze is overleden. Iedere keer realiseer ik mij
bovendien weer hoe snel de tijd gaat… bijna dertien
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jaar alweer…. Sowieso denk ik iedere dag aan mijn
lieve mama.
Hoeveel tandenborstels hangen/staan er in jouw
badkamer?
Twee. Ik ben een fanatieke poetser, nog steeds zonder
gaatjes.
Wat doe je in je vrije tijd nog meer, behalve atletiek?
Niet zoveel… Ik ben namelijk aan het trainen voor de
Rotterdam Marathon (10 april). En daar gaan
natuurlijk heel wat trainingsuren in zitten. Dit wordt,
na de Kustmarathon Zeeland, mijn tweede marathon.
Een andere arbeidsintensieve vrijetijdsbesteding is
mijn studie. Als het goed is, heb ik deze in juli 2017
afgerond en ben ik bevoegd docent voor het mbo. Als er
nog vrije tijd over is, spreek ik graag af met vrienden of
familie. Na de marathon wil ik wellicht weer gaan
fietsen, al moet ik dan wel een fiets kopen, aangezien
mijn sportieve fiets vorig jaar is gestolen.
Vertel eens iets over jouw taak bij de EK atletiek in juli?
In juli ben ik vrijwilliger bij het EK Atletiek in het
Olympisch Stadion in Amsterdam. Ik ben ingedeeld in
het team van Pers & Media (gezien mijn journalistieke
achtergrond). Mijn exacte functie weet ik nog niet. Ik
heb aangegeven dat ik (van de taken die er zijn) het
liefst ‘Results Runner’ op de perstribune ben. Geweldig
toch: zo snel mogelijk printjes met de uitslagen naar de
journalisten brengen. En…ondertussen zoveel mogelijk
van de wedstrijden proberen te zien. ‘Results Runner’
lijkt mij wat enerverender dan een taak in het Media
Center.
Waar was jij op carnavalsmaandag om 15.11 uur?
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Hoewel de optocht vanwege de harde wind niet
doorging, was ik om 15.11 uur op de Parade in Den
Bosch, uhhhh Oeteldonk. En dronk ik een biertje met
oud-collega’s. Eentje maar, want ik was nogal brak van
de dag ervoor…. En ’s avonds wilde (en ging) ik gewoon
trainen. Marathon in het vooruitzicht hè!
Lees je graag de krant, of ben je meer van de boeken?
Ik ben dol op nieuws. Eens een journalist… Daarom
lees ik graag de krant. Heel graag zou ik meer boeken
lezen dan ik nu doe, maar daar heb ik de rust niet voor
in m’n lijf. Hopelijk in de toekomst wel!
Welke zanger(es)/band mag op jouw verjaardag een
liedje komen zingen?
Coldplay is van harte welkom! Armin van Buuren mag
ook komen draaien. Als die allebei niet kunnen…kan
Guus Meeuwis vast ook wel voor een gezellig feestje
zorgen. En anders word ik ook best blij van een ‘Lang
zal ze leven-concert’ van mijn neefjes en nichtjes!
Wanneer heb jij voor het laatst voor een verrassing
gezorgd? En bij wie?
Zeg ik niet. Ga ik zometeen doen. Verrassing…!
Welk goede doel zou jij in je testament opnemen (als je
dat van plan zou zijn?)
Geen idee.
Hoe ziet jouw ideale zondag er uit?
Als deze zondag in een vakantie valt dan wandel ik
graag in de bergen (bv in Oostenrijk) van hut naar hut
of ben ik met de Lonely Planet in een ver oord natuur
en cultuur aan het opsnuiven. Als mijn ideale zondag
op een ijskoude winterdag in Nederland valt, maak ik
graag een mooie, pittige schaatstocht op natuurijs.
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Bijvoorbeeld over de Friese meren. Liefst met zon en
weinig wind… Maar op een ‘gemiddelde’ ideale zondag
zet ik geen wekker, ontbijt ik rustig, lees ik de krant en
drink ik een lekker bakkie koffie en ga ik vervolgens
ergens in het land de natuur in met vrienden of familie.
Heerlijk een stuk wandelen en bijkletsen en ergens iets
eten / drinken. Ik ben dan liever in de natuur dan in
een drukke stad.
Vind jij het ook zo erg dat er geen groot AZC komt in
Heesch?
Nee, dat vind ik niet erg. Want ik hoor en lees dat er
onder het grootste deel van de inwoners geen draagvlak
is voor een groot AZC. Staatssecretaris Dijkhoff, COA
en gemeentebesturen moeten beseffen (en er naar
handelen) dat de bevolking van verschillende
gemeenten best asielzoekers een plek willen geven,
maar alleen kleinere groepen. Overigens vind ik geweld,
intimidatie en bedreigingen door tegenstanders van
AZC’s (zoals in Geldermalsen) echt verschrikkelijk!
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Uitloting clubcertificaten 2015
Eind 2015 heeft in de Bestuursvergadering weer de jaarlijkse loting
plaatsgevonden voor aflossing van de clubcertificaten. Even een
verduidelijking voor de leden die nog niet zo lang lid zijn: in 2004 heeft
O.S.S.-VOLO onder haar toenmalige leden een 20-jarige renteloze lening
uitgegeven, ter gedeeltelijke financiering van de nieuwbouw van het
clubgebouw. Deze lening wordt in 20 jaar afgelost.
Dit zijn de certificaten die in 2015 zijn uitgeloot:
Nummer
Eigenaar
Lening
2004014
Ad Kuijpers
€ 50
2004038
Martijn Aardema
€ 50
2004040
Abjan Jacobse
€ 50
2004041
Yvonne vd Velden
€ 50
2004115
Armand Laven
€ 100
2004141
Wim van Leeuwen
€ 100
Met enkele certificaathouders is
inmiddels persoonlijk contact geweest
over hun uitloting maar voor de overige
geldt: certificaathouders krijgen hun
leningdeel teruggestort na
overhandiging van het originele
certificaat aan de penningmeester. Dit
kan bijvoorbeeld via het postvak in het
clubgebouw of door middel van het
opsturen naar Edwin Hofma, Florencestraat 1, 5237 EM, ’sHertogenbosch. Vriendelijk verzoek: graag op het certificaat het IBANrekeningnummer vermelden waar het bedrag op gestort kan worden.
Namens het bestuur,
Edwin Hofma, penningmeester
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Diverse uitslagen
december 2015 en januari 2016
6 december Montferlandrun, ’s-Heerenberg 15 km.
Wim Kompier
1.07.21
Ad van den Oord

1.19.25

Rudo van den Brink

1.08.55

Jacqueline vd Meer

1.23.14

Josine Weijers

1.09.27

Jolanda Mik

1.29.23

Frank van Dongen

1.14.05

6 december Spijkenisse Marathon, Spijkenisse marathon
Erik Wolfs
3.15.04
13 december Engelermeer veldloop, ’s-Hertogenbosch diverse
afstanden
Stijn van Geene
41.03
Wim Kompier
39.57
Florus van Meijl

45.53

Leon Rijken

41.27

Rene Minkels

46.55

Jan van Assen

44.30

Rudo van den Brink

49.04

Michelle Rannacher

34.52

André Boel

36.57

Irene Vroegrijk

41.58

Martien van Bavel

37.08

Leonie Rubbens

44.25

Erik Wolfs

37.17

Lieve Teugels

45.23

Mark van de Wiel

37.48

Amely Verreijen

47.00

Rob Nelisse

43.08

Marjo Eshuis

55.53

Adri Henskens

36.17

Ruud van Nistelrooij

34.52

Abdoe Fatih

36.29

Mathieu v/d Eertwegh

35.18
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Hans Heirman

38.56

Franklin Bolder

37.49

Karel Weijkamp

39.41

Johan Delsman

32.12

19 december Linschotenloop, Linschoten halve marathon
Rianne Jansen
1.39.17
19 december Longest Night Trail, Vught 10km.
Guido Schoonebeek 1.09.57
19 december Longest Night Trail, Vught 15km.
André Boel
1.13.31
Dennis Riebeek

1.24.04

Jos Wolf

1.16.00

Hennie van der Horst

1.25.03

Hans Heirman

1.19.39

Jan van Asselt

1.25.35

20 december Mescherbergloop, Eijsden 15km.
Thijs Verhagen
1.09.131
Jos Wolf

1.14.45

Erik Wolfs

1.12.25

1.19.10

André Boel

1.14.45

Dennis Riebiek

20 december Herperduincross, Herpen 9,6km.
Adri Henskens
40.13
Marjo Eshuis
Rudo van den Brink

42.59

20 december Lidocross, Waalwijk 7110m.
Anne van den Bosch 29.49
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47.35

27 december Derdekerstdagloop, Arnhem halve marathon
Mark van de Wiel
1.35.26 Rudo van den Brink
1.38.55

27 december Auwjaorscross, Oirschot 6966m.
Anne van den Bosch
29.49
03 januari Jaspercross, Asten 3000m.
Ilona van der Giessen 13.28
03 januari Meentcross, Beusichem 6600m.
Lieve Teugels
37.41
10 januari Egmond Halve Marathon, Egmond halve marathon
Erik Wolfs
1.33.04 Karin Boel
2.08.44
Rudo van den Brink

1.54.39

Angelina de Harder

2.19.38

10 januari Witte Ruysheuvelcross, Oss 4520m.
Johan Delsman
29.46
17 januari Abdijcross, Kerkrade 7400m.
Anne van den Bosch
31.58
17 januari Cross Goirle, Goirle 11,2km.
Jos Wolf
45.53
23 januari Lithsehamcross, Herpen 8,5km.
Adri Henskens
39.08
Marjo Eshuis

17

54.02

30 januari Mastboscross, Breda 2575m.
Ilona van der Giessen 9.58
30 januari Mastboscross, Breda Trailrun 14km
Amely Verreijen
1.12.13
31 januari Joe Mann Bosloop, Best 8340m.
Adri Henskens
34.33
Marjo Eshuis
Rudo van den Brink

40.05

31 januari Joe Mann Bosloop, Best 7440m.
Anne van den Bosch
31.50
06 februari Kruikenloop, Tilburg 5km
Rianne Jansen
22.26
07 februari Midwinter Marathon, Apeldoorn 10EM
Onno Righolt
1.33.17
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50.19

Advertentie
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Julianastraat 30
5258 NB Middelrode
Tel:
073 5032500
Fax: 073 5034533
www.kivada.com
email:
info@kivada.com
ma, wo, do: 8:30 18:00 vrij: 8:30 - 20:00
zat: 8:30-16:00 di:
gesloten
pauze 12:30 tot 13:30

Ruime keuze Race en Mtb van de volgende merken:
Specialized / Niner 29 (inch) M.T.B./ Focus en Ridley.
kledingcollectie: Assos, Specialized, Purl-Isumi.

Bezoek nu onze internetsite voor recente aanbiedingen:
www.kivada.com

Kivada Wielersport
Voor eerlijk advies en een goede service
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PRIKBORD

Nog steeds:
Elke donderdag
20.30–21.00 u
CLUBZORG

De DHM loop
(zie artikel)
Iets voor onze
vereniging
volgend jaar??

Onthoud:
Dinsdag 19 april
de jaarlijkse
Algemene Leden
Vergadering.
Bij deze ben je uitgenodigd!

Denk eens goed na!
Het bestuur is
naarstig op
zoek naar
uitbreiding.
Iets voor jou??
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Activiteitenkalender winter-voorjaar 2016
Kijk ook op de activiteitenkalender op oss-volo.nl, daar kun je
doorklikken naar de wedstrijden zelf. Op die site staan nog meer
activiteiten opgenomen.
Datum
Evenement
Plaats
21 februari
Commanderije bosloop
Gemert
21 februari
Rusheuvelcross
Oss
27 februari
Road to Rotterdam: 30 km trainingsloop
Vught
27 februari
Indoor AV Oss’78
Oss
28 februari
Lunettencross
Vught
28 februari
Karpencross
Eindhoven
28 februari
Atledocross
Dongen
5 maart
DES halve marathon (ook 5 en 10,5 km)
Eersel
6 maart
Rico Salvettiloop (10 km)
Moergestel
6 maart
De Hel van Bakel (cross: 500m tot 7 km)
Bakel/Deurne
13 maart
Stadion cross
Uden
13 maart
Attillarun Tilburg (10 en 30 km)
Tilburg
19 maart
Road to Rotterdam: 35 km trainingsloop
Vught
20 maart
Drunense Duinenloop (4,5–10–21,1 km)
Drunen
20 maart
Halderbergeloop (10 en 5,3 km)
Oudenbosch
20 maart
Venloop (21,1 en 10 km)
Venlo
28 maart
Wielenloop (5 en 10 km)
Rosmalen
2 april
Rondje Vrachelen (10 km)
Oosterhout
10 april
Marathon van Rotterdam (42,2 – 10,5 km)
Rotterdam
13 april
Leemputtenloop (10 km)
Rijen
16 april
Vennenloop (15 km)
Oisterwijk
17 april
Sisterrun (5 - 7,5 - 10 km)
Vught
23/24 april
Koning van Spanje Trail (van 11 – 37 km)
Gulpen
3 mei
Liberty run (5 EM)
Waalwijk
5 mei
Harry Schulting Games – baanwedstrijd
Vught (PH)
7 mei
Kraaienloop (5 km)
Oosterhout
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Wat als ik……..
Als je dit leest is 2016 al weer een heel eind op weg.
Toen ik dit opschreef, liep het al weer tegen het einde van het jaar en
dan is er altijd een moment van bezinning. Ik snap dat je dat moment
wellicht al voorbij bent, maar zo is het nu eenmaal met het clubblad: op
dit soort zaken
lopen we iets
achter. En
terwijl ik dit
opschrijf
realiseer ik me
dat dit ook voor
mij geldt: ik loop
ook altijd
achter…. Hoezo
vraag je je
misschien af?
Kijkend naar 2015 zie ik allerlei zaken die nu naar de oppervlakte zijn
gekomen waar bedrog in het spel is (geweest). Denk maar aan de
“Teeven-deal”, de “sjoemelsoftware” van Volkswagen, de affaire
“Hooijmaijers“ (veroordeelde gedeputeerde van Noord-Holland) en lastbut-not-least de jarenlang stelselmatige doping van Russische atleten en
aansluitend dit gegeven “onder de pet houden” van de IAAF tijdens de
wereldkampioenschappen atletiek in Rusland in 2013.
En al die lui die bij dit bedrog betrokken zijn geweest, hebben daar
jarenlang profijt van gehad. Ik dus niet want ik heb de zaak helaas NOOIT
bedonderd. Had ik dat maar wel gedaan! Helaas is mijn beste atletiektijd
voorbij, maar ik had waarschijnlijk gegrossierd in toptijden met de hulp
van pillen en injecties! Ik was naar EK’s en WK’s gegaan en had daar de
sterren van het firmament gelopen en misschien wel Olympisch
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Kampioen! En ik was er waarschijnlijk financieel niet slechter van
geworden. De kans op betrapping was nihil want de dopingtests liepen
achter en er zou altijd wel een corruptiegevoelige bestuurder te vinden
zijn geweest, die zou roepen dat de tests niet deugden of mij op een
andere wijze de hand boven het hoofd hebben willen houden.
Wat ben ik toch een ongelofelijke grote oen geweest. Ik had moet
slikken en spuiten en niet zo zuinig ook! En zoals zoveel sporters was ik
daar natuurlijk vrij ongeschonden mee weggekomen inclusief een goed
gevulde portemonnee. Daar kom ik nu achter….. en nu is het te laat. Ik
zag laatst zwemster Enith Brigitha. Ken je haar nog? Zij werd in de jaren
tachtig steeds 2e of 3e op WK’s en OS achter die Oost-Duitse dames die
allemaal geslikt hadden (bleek later, maar dachten we toen al). Enith
werd vorig jaar gehuldigd in een piepklein zaaltje in de VS voor haar
talloze 2e en 3e plaatsen omdat haar medailles uiteindelijk van grotere
waarde blijken te zijn dan toen met bedrog gewonnen gouden medailles
van de Oost-Duitsen. Daar heb je wat aan… En kijk ook eens naar Lance
Armstrong: gefortuneerd oud sporter. Yesss!
Wat als ik van de pillendoos had gesnoept…??? Beetje boete doen en
verder huppakee; het leven gaat doorrrrr.
Marita Koch
gebruikte van
1981 -1984
anabole
steroïden

A. Chilles
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