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Van de redactie  
 

Nu het weer wat langer licht is ’s avonds en het zonnetje weer wat meer 

kracht krijgt, zie je dat het in de kantine langzaam drukker gaat worden. 

Iedereen heeft weer zin om naar buiten te gaan en de saaie tv 

programma’s te verruilen voor een sportieve activiteit buiten. 

Ook is de kantine na een kleine opknapbeurt op de NL Doet dag wat 

gezelliger ingericht. Er staan nu twee banken om heerlijk te loungen na 

je training. Een leuk idee. Zeker als de plantenbakken binnenkort gevuld 

zijn, is iets 

blijven 

drinken na 

de training 

extra 

gezellig. Er 

is hard 

gewerkt 

op deze 

dag. Veel 

oude troep weggegooid en alles opnieuw ingedeeld na een grondige 

poetsbeurt. Onze grote dank aan alle vrijwilligers die op deze dag 

konden helpen. 

 

Ook is er weer veel te lezen in de voorjaarseditie van het clubblad. 

Blijf vooral jullie verhalen insturen als je meegedaan hebt aan een 

evenement. Anderen vinden het erg leuk om hier iets over te lezen en 

het houdt het clubblad gevuld. 

 

Veel leesplezier weer en een heel goed en sportief voorjaar gewenst. 

 

Karin en Koos  

  

Heb je kopij? Wacht niet tot het laatst. De sluitingsdatum voor 
het volgende nummer is: Woensdag 29 juni 2016 Graag per e-
mail naar: karinboel@hotmail.nl / koos.fennis@gmail.com  
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Van het bestuur 
 
Als u deze bestuursbijdrage leest, ligt de ALV 2016 al weer achter ons. 
 
 De voortekenen voor de stemming van de leden op die vergadering 

waren gunstig, vanwege de financiële gezondheid van de club en het 
vooruitzicht op de ontwikkeling van onze accommodatie.  

 Daarnaast is duidelijk dat er in 2015 hard gewerkt is aan een niet te 
onderschatten deel van de fanbase van onze vereniging, de jeugd. Er 
is hard gewerkt aan een 
stabiele basis voor de 
jeugdcommissie, de 
jeugdtrainers en last but 
not least, de jeugdleden. 
Het bestuur ziet een 
positieve ontwikkeling 
doordat de club in 2016 
met een grotere groep 
jeugdleden naar 
wedstrijden gaat en er 
plannen zijn kennis en 
kunde bij de jeugdtrainers te verhogen zodat hier de kwaliteit en 
kwantiteit duidelijk zichtbaar in de lift zitten.  

 Omdat uw secretaris op het moment van schrijven wel over een 
pijnlijk lijf beschikte als gevolg van een verhoogde 
trainingsintensiteit, maar niet over een glazen bol, kon het bestuur 
hier in de voorbeschouwing nog niet al te veel over kwijt, maar 
hopelijk was het wel een druk bezochte vergadering. Het jaarverslag 
over 2015 is aan de belangstellenden toegezonden, maar blijft ook 
nu beschikbaar voor iedereen die daar behoefte aan heeft en ik zeg 
u toe dat daarnaast het conceptverslag van die vergadering ook 
spoedig beschikbaar zal zijn en te verkrijgen bij  
(secretaris@oss-volo.nl)  

 Vast staat in elk geval wel dat naast de tevredenheid over de ook in 
onze “state of the Union” aangegeven ontwikkelingen, voldoende 
na te streven doelen over blijven om hier nog eens aan te stippen. 
De metafoor met het rennen ligt voor de hand. Het doel blijft 

mailto:secretaris@oss-volo.nl
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ontwikkeling en tenminste handhaving van het niveau, ook als de 
inzet daarvoor een extra inspanning vergt. 

 Vast staat dat de trend van de ontwikkeling van het aantal leden bij 
atletiekverenigingen ongunstig is. Dat is een heel bijzonder beeld 
omdat de belangstelling voor het lopen juist toe lijkt te nemen. Het 
voordeel van het “schoenen aan en gaan” is meteen ook het nadeel, 
want waarom zou je dan investeren in contributiebetalingen en 
gefixeerde trainingstijden. 

 Aan u hoef ik dat allemaal niet uit te leggen want het enkele feit dat 
u zich door mijn tekst heen aan het worstelen bent, betekent al dat 
u zich bij de (nog te kleine) groep bevoorrechten bevindt die van 
onze prachtige accommodatie en dito ambiance gebruik maakt. 

 Bij de introspectie door de trainers van de doorstroming in hun 
groepen, hun vergadering vond plaats op 13 april j.l. , was de 
conclusie dat niet zozeer een stagnatie van doorstroming aanwezig 
is, maar dat veeleer de aanwas van nieuwe lopers achterblijft.  

 Die constatering sluit aan bij de conclusie van de sponsorcommissie 
in het jaarverslag 2015 dat het niet zo zeer belangrijk is om bedrijven 
en particulieren te vinden die extra bedragen in het kader van 
sponsoring aan de vereniging ter beschikking stellen, maar dat 
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ledenaanwas een betere en stabielere basis is om groei te 
verwezenlijken. 

 Met groei bedoel ik dan niet alleen omvang van het ledental van de 
vereniging, maar vooral ook de daaruit voortvloeiende 
mogelijkheden het lidmaatschap van onze vereniging nog 
aantrekkelijker te maken door de ontwikkelingen in soft- en 
hardware die dat mogelijk worden. 

 Het bestuur ziet met vreugde het plezier van de lopers op 
trainingsavonden. Daarin ligt dan ook de primaire mogelijkheid om 
leden te werven. Die lopers zijn zelf de beste ambassadeurs van 
onze vereniging. In dat kader vraagt het bestuur u dan ook zo veel 
als mogelijk reclame te maken voor onze vereniging en het 
lidmaatschap. De sponsorcommissie heeft een plan aangekondigd 
dat ook inzet op ledengroei en onderdeel daarvan zal zeker ook uw 
inzet voor die werving zijn. 

 Vrees voor de verplichting om met andere zielenwervers op 
zondagochtend langs de deuren van de stad te moeten gaan of deel 
te moeten nemen aan runawarenessparty’s hoeft u niet te hebben. 
Het uitdragen van de voordelen van lidmaatschap kan ook op andere 
en voor u minder belastende wijze. De site van onze vereniging 
bevat onder de kop “algemene informatie” antwoord op alle 
technische vragen voor aspirant lopers en leden. Voor het 
overbrengen van het enthousiasme van het lopen bij onze club zijn 
we echter van u afhankelijk. Het bestuur vraagt u daarom om 
gezonde zendingsdrang en enthousiasme over onze club in uw eigen 
omgeving. Dan 
zijn we in 2017 
vast met de na 
te streven 400 
leden op ons 
dan vernieuwde 
tartan. 

 
Geniet van het 
rennen! 
Jeroen Cliteur, 
secretaris 
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RE: De 'Den Helder-Maastricht loop' 
 

In het vorige clubblad had ik al iets over deze loop verteld: 
 
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.  
 
Voor alle duidelijkheid: het is géén initiatief vanuit onze 

vereniging. Ik ben de enige O.S.S.-VOLO’er die aansluit bij 

een clubje uit Vught.  
Er zit natuurlijk een Goed Doel aan vast: Mappa Mondo 

(gezinsvervangende tehuizen) en Spieren voor Spieren. 
Jazeker is er een website: 

www.sportenvoorspieren.nl/team/073runners4life  
 

En er is ook een (vet!) promofilmpje gemaakt:  

https://youtu.be/MT_cJCTnmpQ 
 

(via het clubblad op de site van onze vereniging kun je zo 
doorklikken). 

 
Om het doneren nóg makkelijker te 

maken, staat er binnenkort een 
collectebus op de bar in het 

clubhuis. Er is al € 4000 binnen, 

maar alle beetjes helpen.  

 
In het volgende clubblad krijg je 

een uitgebreid verslag van het 
evenement. 

 
Koos 

http://www.sportenvoorspieren.nl/team/073runners4life
https://youtu.be/MT_cJCTnmpQ
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Uitnodiging aan alle master atleten (35 

jaar en ouder) 
 
Op 11 en 12 juni a.s. vinden de Nederlandse Kampioenschappen 
op de baan voor masters plaats in Amersfoort. Het organisatie 
comité van Altis is volop bezig met de voorbereidingen. Alle 
loopnummers t/m 10.000 meter en de technische onderdelen 
(speerwerpen, kogelstoten, etc.) maken onderdeel uit van dit 
kampioenschap.  
Vanzelfsprekend hoopt Altis op een groot aantal deelnemers. Door 
velen wordt gedacht dat zo'n kampioenschap er alleen is voor de 
hele snelle lopers. Dat is een misvatting. Er gelden geen tijd- of 
snelheidslimieten. Wel kan er bij een te groot aantal deelnemers 
een selectie plaatsvinden. 

Een aantal praktische punten. 
Deelname staat voor iedereen open vanaf 35 jaar die in bezit is 
van een wedstrijdlicentie van de atletiekunie. Vijfendertig is de 
leeftijd dat je toetreedt tot de masters. Er zijn vijfjaars 
categorieën. 35-39, 40-44, etc- tot aan ? - geen grens.  
 
Nogmaals, er gelden geen tijdslimieten voor deelname. Wel zijn er 
tijdslimieten voor het behalen van een medaille. Bijvoorbeeld: stel 
dat de tijd van de winnaar van de categorie 50-54 jaar op de 1500 
meter boven de 4:54 uitkomt, dan is hij wel eerste maar ontvangt 
geen gouden medaille omdat de limiet voor deze categorie 4:54 is.  
Er is dus wel een limiet per onderdeel aan het aantal atleten dat 
mee mag doen. Wordt de limiet overschreden, dan gaat men 
selecteren op basis van tijd. 
 

Doe een keer mee, ervaar hoe mooi het is om aan een 
NK deel te nemen.  
Altis nodigt iedere master uit, dus ook al degenen die normaal 
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gesproken niet aan baanatletiek deelnemen, zich in te schrijven 
voor dit Nederlandse Kampioenschap. Kom zelf ervaren hoe mooi 
zo'n wedstrijd op de baan kan zijn! Laten we de baanatletiek eens 
een flinke push geven en de masteratletiek nog eens extra op de 
kaart zetten. Wat zou het mooi zijn als alle banen bij alle 
categorieën (dus ook bij de 70+ers) volledige bezet zijn bij de start 
van de 400 meter. Of dat er twintig of meer 45+ers moeten gaan 
strijden voor een finale plaats op de 800 meter.  
Op de site www.altisnkmasters.nl vind je alle informatie over deze 
Nederlandse Kampioenschappen (contactadressen 
organisatiecomité, opgeven voor maandelijkse nieuwsbrief, etc).  
De inschrijving is al geopend. 
 
Cees Stolwijk 
Altis 
 
 

EEN RNDJE OP DE BAAN MET:  
  

Dinie van Geel; toen Piet Kleine met 14.50.59 goud 

won op de Olympische 10 km, Corry Brokken het Eurovisie 
Songfestival presenteerde (Save your kisses for me won), en 

in Den Bosch het nieuwe ‘Casino’ (nu Theater a/d Parade) 
werd geopend, was zij al lid van onze vereniging. En wáág 

het niet om haar ‘op leeftijd’ te noemen want ze fietst nog 3x 
in de week op en neer naar Eindhoven.  

Maar dat heeft ze van haar ouders. Lees maar verder. 

 
Voor hoeveel personen wordt er bij jou thuis gekookt, en door 
wie? 
Voor twee of drie. Op dit moment woont mijn dochter nog bij 

ons. Zij gaat 1 mei samenwonen. Dan wordt het dus voor 
twee personen. Soms schuift er een kind aan. We hebben 

samen 4 dochters. Deze wonen zelfstandig. Ton kookt 
meestal. Omdat hij als eerste thuis is.  

http://www.altisnkmasters.nl/
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Waarvoor gaat 's ochtends de wekker af?  
Hij gaat heel vroeg af. We werken allebei 5 dagen in de week. 
Ik ga op dit moment 3 keer per week met de fiets naar 

Eindhoven. Dat betekent dat ik om 6.30 u. op de fiets zit. Ik 

fiets omdat ik geblesseerd ben. Dus ik loop op dit moment 
niet. Je moet toch wat, hè? 

 
Wat doe je nog meer in je vrije tijd, behalve atletiek?  
Op dit moment ben ik geblesseerd. Ik fiets daarom heel veel. 
Verder vind ik het leuk om in de stad van alles mee te 

maken. In Den Bosch is altijd iets te doen. Verder ben ik 
druk met mijn master begeleidingskunde. Dit in combinatie 

met mijn werk zorgt dat ik eigenlijk te weinig tijd heb. 

 
Waar ben jij op carnavalsmaandag om 14.11 uur?  
In café ‘t Paultje met mijn 
familie. Mijn ouders zijn 82 en 

83 jaar. Zij gaan standaard naar 
de carnavalsoptocht in Den 

Bosch. Om 14 uur drinken ze 

eerst een pilsje in café ‘t Paultje. 
Daar komen wij (mijn broer en 

zussen) en inmiddels ook onze 
kinderen met hun vrienden naar 

toe. Heel gezellig. Opa en oma 
staan dan ook in het middelpunt 

van de belangstelling en zelfs de muziek wordt op hen 
afgestemd. Iedereen wil dan ook met mijn moeder dansen. 

Na de optocht gaan ze weer op de fiets naar Helvoirt.  
 
Welke zanger mag op jouw verjaardag een liedje komen 
zingen?  
Dan doe maar Guus. Met Brabant.  

 
Wat trekt jou het meeste aan in het hardlopen?  
Ik vind het heel fijn om buiten te sporten. Lichamelijk bezig 
zijn. Iets van de omgeving zien. Nu ik even niet loop is het 

fietsen een heel goed alternatief. 
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Wel of niet wezen stemmen voor het Oekraïne referendum?  
Nee, ik heb er wel lang over nagedacht, maar gezien het feit 
dat ik het niet eens was dat er een referendum kwam, heb 

ik besloten niet te gaan. Ik had gehoopt dat de 30 % niet 

gehaald werd.  
 

Hoe lang ben je al lid van de vereniging? Heb je nog een leuk 
verhaal “uit de oude doos”?  
Ik ben al heel lang lid. Ik ben 40 jaar geleden begonnen als 
jeugdlid. Ik ben er even tussenuit geweest toen ik ging 

studeren in Nijmegen en daarna ben ik weer terug gekomen. 
We hebben veel leuke dingen gedaan. De hoogtepunten 

waren voor mij de halve marathon van Parijs, de Hart van 

Brabantloop, De Berenloop op Terschelling. Heel gezellig om 
met een groep leuke mensen op pad te gaan en Friesland in 

de polonaise te 
krijgen op het 

nummer van 
Brabant! 

 
Vind jij het ook zo erg 
dat ‘De Kleine Winst’ 
op de Bossche markt 
definitief dicht gaat?  

Daar heb ik nog niet 
zo over nagedacht, 

maar nu je het zegt 
is het wel jammer ja.  

 

Wanneer heb jij voor 
het laatst voor een 
verrassing gezorgd? 
En bij wie?  
Dat is de diplomering 
van onze studenten. 

Die vond ik altijd erg saai. Ik heb dit samen met collega’s 
besproken. We hebben toen een act in elkaar gezet, “Tour 

du Summa”. Ik ben op de racefiets (in standaard) op het 
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podium gaan zitten en al fietsend de studenten 
toegesproken en ingedeeld in categorieën van de Tour de 

France: klimmers, sprinters, volgers, mensen met pech. Dit 
was een succes. Verrassend anders! Ik kreeg dit gisteren 

nog terug toen ik een bezoek aan de praktijk bracht.  

 
Hoe ziet jouw ideale zondag er uit?  

Lekker een eindje lopen of fietsen, en met wat mensen een 
borrel pakken.  

 
Dinie 
 

10 april: Rotterdam 
 

Jelle van der Haring en Rianne Jansen hebben die dag een 

geweldige prestatie geleverd. Hieronder volgt een gezamenlijk 
verslag van de wedstrijd en alles wat eraan vooraf ging.  
 

Jelle: Eigenlijk ben ik ruim een jaar geleden na gaan denken over 

de marathon. Ik heb me altijd voorgehouden dat áls ik een 
marathon zou gaan lopen, dat dan de mooiste marathon van 
Nederland moest worden, die van Rotterdam.  
Uiteindelijk heeft Ruud van Nistelrooy (onbedoeld) mij over de 
streep getrokken. Hij vertelde mij dat hij 13 marathons gelopen 
heeft. Ik vroeg hem wanneer hij zijn eerste liep. Ik dacht: “die is al 
op jonge leeftijd begonnen.” Maar hij antwoordde: “ik liep mijn 
eerste op mijn 56e." Ik was 53, daardoor had ik geen excuus meer 
om hem niet te lopen. Gelukkig hoefde ik niet alles alleen te doen. 
Rianne Jansen ging ook voor “Rotterdam”. Samen hebben we heel 
wat kilometers gedeeld, ik heb erg veel aan haar als loopmaatje 
gehad.  

Rianne: Ik kreeg ze niet cadeau: de zoenen van mijn bezwete 

trainingsmaatjes John, Ruud, Joop, Harry en Jeroen… Nee, 
daarvoor heb ik de afgelopen maanden 800 kilometer getraind in 
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weer en wind, heb ik mijn fysio horen zeggen dat mijn enkel rust 
nodig had, heb ik vele smerige gelletjes verorberd, maar als kers 
op de taart heb ik op 10 april 
een heerlijke marathon in 
Rotterdam gelopen! Met dus 
die zoenen als beloning, in de 
week erna. 

Jelle: Uiteindelijk hebben we 

samen als voorbereiding de 
37 km gelopen. We namen de 
trein naar Tilburg (we waren 
alle routes in de buurt zat) en zijn via fietsknooppunten over de 
dorpen terug naar Den Bosch gelopen. Het was de ultieme test, we 
liepen er op het einde nog fit bij. Niet alleen Rianne heeft me 
ondersteund maar eigenlijk iedereen van de club leefde erg mee, 
dit geeft een erg goed gevoel. Henri gaf steeds veel informatie 
over drinken, sportdrank en voeding onderweg, tempo’s etc. 

Rianne: ‘Rotterdam’ is qua zwaarte niet te vergelijken met de 
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Kustmarathon, die ik in oktober 2013 liep. Met vele kilometers 
strand en duinen. Wat wèl overeenkomt: veel publiek en een 
geweldige sfeer! Beide marathons zijn voor herhaling vatbaar! 

Jelle: Toen kwam de dag van de marathon. Ik startte in wave 2, 

Rianne in wave 1. Ik ben met de gedachte naar de start gegaan om 
3 uur 50 te gaan lopen, zo’n 5min 25 per km.  Het weer was zonnig 
maar wel fris en nauwelijks wind en dat is de hele dag zo gebleven. 
Ik was zenuwachtig aan de start en dat bleef zo tot de 20km. Ik 
liep wel steeds ruim onder het schema van de gestelde eindtijd 
van 3uur50min, maar ik durfde niet harder. Ik had nog nooit een 
marathon gelopen en weet wel dat het pas echt begint na 30km.  

Rianne: En een andere 

beloning: een geweldige 
eindtijd van 3.33,30! Mijn 
voorbereiding was dus goed 
geweest en op de dag van de 
marathon bleek ik in 
topvorm! Het lopen ging heel 
gemakkelijk, heel vlak, terwijl 
ik mezelf afvroeg wanneer ik 
zou gaan ‘instorten’. Maar 
‘de man met de hamer’ kon 
mij niet te pakken krijgen. 
Mijn laatste kilometer (4,48 
minuten) was slechts 1 
seconde langzamer dan mijn 
snelste kilometer! 

Jelle: Na de Erasmusbrug 

(inmiddels de halve 
marathon voorbij) dacht ik 
pas, “dit gaat lukken”. Aan de 
andere kant van de brug bij 

28 km stond Marian met zoon Jop, ze namen een paar foto’s.   Ik 
voelde me erg goed wat aan de foto te zien is. Bij de 37 km begon 
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ik pas enigszins mijn benen te voelen. Bij 40 km zag ik Tecla, Leonie 
en Amely staan die mij aanmoedigden, ik zette nog meer aan. Tot 
dan alles op gemiddeld 5.22/km gelopen maar de laatste kilometer 
liep ik onder 5 min. Ik voelde me ijzersterk en het publiek juichte 
me hartstochtelijk toe, ik werd er bijna emotioneel van. Toen 
alleen nog de Coolsingel, nog steeds liep ik hard. Ik haalde veel 
lopers in. Karen Kops stond langs de kant en schreeuwde me nog 
verder naar voren. Mijn tijd 3.47.08! 

Rianne: Dat mijn marathon in Rotterdam zo lekker ging, lag 

absoluut niet alleen aan mijn voorbereiding. Ik heb ook veel te 
danken aan mijn marathonmaatje Jelle, trainer Henri en aan de 
tips, het enthousiasme en de gezelligheid van andere lopers 
tijdens (en na) de trainingen van O.S.S.-VOLO. Gaaf dat zoveel 
mensen zo enorm meeleven! Dank! 

Jelle: Ik dacht; wat een godsklere end maar ook: als het zo kan wil 

ik het best nog eens doen!  
Ik heb op 10 april een fantastisch mooie dag gehad, heb overal van 
genoten ook van de trainingen vooraf. Ik ben erg blij dat ik het 
gedaan heb, had het voor geen goud willen missen. 
 

Rianne en Jelle 
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Drunenseduinenloop 
 

Op 20 maart werd de Drunenseduinenloop georganiseerd. Verderop 

vind je alle uitslagen, maar twee prestaties lichten we er uit: 
 

 

Cinder Vis (meisjes 10 -18 jr) wist op de 4,5 km met een tijd 

van 18.30 min de wedstrijd te winnen.  

Tevens was haar tijd goed voor de 3e plaats in de einduitslag met 

vrouwen en junioren. Cinder is junior C, 14 jaar en geeft sinds kort 

training aan een groep pupillen bij O.S.S.-VOLO. 

Applaus voor die meid!! 
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Op 6 maart deed onze eigen A-pupil Viggo Tijbosch mee met 

de Nationale Pupillen Indoor Stedenwedstrijd in Apeldoorn.  
 
In een strijdveld met meer dan 70 A-pupillen tweedejaars heeft 
Viggo een hele goede prestatie neergezet en maar liefst de 15e 
plaats weten te behalen. Hieronder zijn indrukwekkende scores.  
 

M Onderdeel Prestatie Positie 

 
60 meter 9,51 20 

 
600 meter 2:05,25 19 

 
Hoogspringen  1,25 13 

 

Kogelstoten 2 

kilogram  

7,39 
10 

 

Viggo, namens ons allemaal: chapeau! 

 

 

Diverse uitslagen voorjaar 2016 
 
13 februari Februariloop, Bennekom halve marathon 

Adri Henskens 1.27.42 Marjo Eshuis  1.48.42 

Karel Weijkamp  1.38.06 

  
20 februari Jutbergtrail, Dieren 32,2km. 

 Sheila van Liempt-Slock 3.53.06 

 
21 februari Two rivers marathon, Zaltbommel marathon 

Hennie van der Horst 3.41.30 Krista van Soldt 4.29.xx 

Erik Wolfs 3.58.xx 

https://www.atletiek.nu/wedstrijd/uitslagenonderdeel/5153/60m/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/uitslagenonderdeel/5153/600m/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/uitslagenonderdeel/5153/Hoog/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/uitslagenonderdeel/5153/Kogel/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/uitslagenonderdeel/5153/Kogel/
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21 februari Rooise crosslopen, St. Oedenrode 8km. 

Rudo van den Brink 34.29 

 
28 februari Lunettencross, Vught 8790m. 

Rudo van den Brink 40.55s 

 
5 maart DES halve marathon, Eersel halve marathon 

Rudo van den Brink 1.38.23 

 
6 maart Halve marathon Parijs, Parijs halve marathon 

Edwin Hofma 1.32.18 

 
6 maart CPC Loop Den Haag, Den Haag halve marathon 

Erik Wolfs 1.26.33 Kris Bulten 2.17.47 

Carla Jacobs 1.51.39 

 
6 maart Rico Salvetti loop, Moergestel 10km 

Jolanda Mik 53.16 Eefje Brul 58.54 

Lilian Bruls 56.17 Susanne Hommen 59.31 

Patty Frencken 58.52 

6 maart Rico Salvetti loop, Moergestel 5km 

Pieter van Klinken 23.10 

 
13 maart Stevensloop, Nijmegen 5km 

Pieter van Klinken 23.23 Renate Kock 36.29 

13 maart Stevensloop, Nijmegen 10km 

Frits van Helsdingen 54.29 Wim Gielis 55.49 

Esther Bruls 55.10 

 
20 maart Venloop, Venlo 10km 

Thijs Verhagen 36.42 Aimée Driessen 57.18 

20 maart Venloop, Venlo 5kms 

Esther Bruls 28.46 

20 maart Drunenseduinenloop, Drunen halve marathon 

Frans Krooswijk 1.19.29 Marcel Bruinshoofd 1.48.28 
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Hans Heirman 1.27.21 Rik Wetser 1.47.45 

André Boel 1.29.00 Frank van Dongen 1.49.04 

Joep de Winter 1.29.53 Lau Specken 1.53.54 

Mark van de Wiel 1.30.12 Jeroen van Dillen 1.56.55 

Edwin Hofma 1.30.36 Ingrid van Egmond 1.58.15 

Rudo van den Brink 1.37.15 Jacqueline v/d Meer 1.59.21 

René Minkels 1.37.16 Kirsten Mollet 2.01.28 

Karel Weijkamp 1.37.20 Babs Duynisveld 2.12.13 

Geert Mulders 1.37.35 Susanne Hommen 2.15.50 

Harrie Vermeijs 1.37.38 Jolanda Mik 2.15.51 

20 maart Drunenseduinenloop, Drunen 10km 

Pieter van Klinken 49.00 Evert van der Meulen 55.03 

Ramon de Haas 49.46 Gerard Wolters 56.06 

Anchelina Griffin 51.40 Marion Nabuurs 1.16.49 

20 maart Drunenseduinenloop, Drunen 4,5km 

Iris Huth 23.29 Violet Visser 24.46 

 
10 april Marathon Rotterdam, Rotterdam Marathon 

Frans Krooswijk 3:04:40 Jelle van der Haring  3:47:08 

Hans Heirman 3:12:54 Jolanda Mik 4:43:40 

Rianne Jansen 3:33:30 Coby Peeters 4:51:18 

10 april Marathon Rotterdam, Rotterdam 10,5km 

Edwin Hofma 43:41 Maartje Buenen 1:02:59 
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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 u. 

  

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   

    

  

 
 

http://www.kivada.com/
http://www.kivada.com/
http://www.kivada.com/
http://www.kivada.com/
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Gezocht: 
Zelfstandige woonruimte in Den 

Bosch. Minstens 50 m2 en 

minstens 2 slaapkamers. 

Weet/Heb je iets? Mail naar:  

riannejan@hotmail.com 

 

PRIKBORD 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Doe eens gek!! 

Op 11 en 12 juni de 

NK masters (35+) 

(zie uitgebreid 

artikel) 

Nog steeds: 

Elke donderdag 

20.30–21.00 u 

CLUBZORG 

Help je mee? 

Het bestuur heeft de 

ambitie om het aantal 

leden van onze vereniging 

naar 400 te tillen. Weet jij 

nog iemand?  
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Activiteitenkalender voorjaar-zomer 2016 
Voor meer informatie: kijk bij de activiteitenkalender op oss-volo.nl, klik 
door naar de wedstrijden zelf. Op die sites staan nog meer activiteiten. 

Datum Evenement Plaats 

27 april Wijboschloop (5/10 km) Schijndel 

29 april U-track meeting – baanwedstrijd Utrecht 

3 mei Liberty run (5 EM) Waalwijk 

5 mei  Harry Schulting Games – baanwedstrijd Vught (PH) 

5 mei Gezellige trail rond Vught (7/ 13/24 km) Vught (PH) 

7 mei Kraaienloop (5 km) Oosterhout 

8 mei Wings for Life run (variabele afstand) Breda 

19 mei Coudewater (5 km) Rosmalen 

20 mei U-track meeting – baanwedstrijd Utrecht 

22 mei 5 mijl van Tilburg Tilburg 

28 mei Trappistenloop (5/10 km en 5 EM) Tilburg 

29 mei Vestingloop (5/10/15 km + kidsrun) Den Bosch 

4 juni Rondje Rijen (10 km) Rijen 

11 juni NK Masters Outdoor Amersfoort 

11 juni Dwars door Dongen (10 km) Dongen 

12 juni Maasdijk marathon (+ 21,1/16,1/10/4,6 km) Het Wild 

12 juni Engelenrun (6/12 km) Engelen 

15 juni  Hardloopgala Gilze (5 km) Gilze 

18 juni Midzomerloop Goirle (10 km) Goirle 

18 juni Midzomertrail (5/10/20 km) Dorst 

21 juni Jeroen Bosch loop (5/10 km) Den Bosch 

24 juni U-track meeting – baanwedstrijd   Utrecht 

25 juni Parkloop (cross 5/10 km) St. Michielsgestel 

26 juni Omloop van Empel (5/10 km en 10 EM) Empel 

26 juni Galgenloop (10 EM) Berkel-Enschot 

2 juli Chaamloop (10 km) Chaam 

9 juli Trailrun Oosterhout (7/14/21 km) Oosterhout 

file:///C:/Users/Amely/Documents/Hardlopen/oss-volo.nl
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Rare vogels?! 

Loop jij ook zo graag over het strand? 
Deze kanoetstrandloper 
heb je dan ongetwijfeld 
wel eens zien rennen 
langs de vloedlijn. Een 
klein vogeltje met spitse 
snavel op zoek naar 
kleine schelpjes. Behalve 
hard rennen kan hij ook 
heel goed vliegen, met 
recht een topsporter!  
Hij vliegt per jaar 16.000 
km tussen Siberië en 

Afrika. Houdt tussendoor een aantal weken ‘vakantie’ in onze 
Waddenzee om aan te sterken. Moet ook wel, want hij is dan de 
helft van zijn lichaamsgewicht kwijt door al dat gevlieg. En hij 
weegt maar 2 ons! 
Miljoenen vogels zorgen ieder jaar in Nederland voor een tamelijk 
geruisloze migratie. Wintergasten vertrekken in het voorjaar en 
maken plaats voor andere soorten die hier komen broeden, of die 
op weg zijn naar hun broedplek en zich aan onze kusten even vol 
komen eten. Je ziet wel eens zo'n groep overvliegen, maar de 
meeste vertrekken 's nachts, ongezien, onopgemerkt. 
En hoe vol het op sommige foerageerplaatsen ook is: geen vogel 
heeft last of stoort zich aan een ander. Ieder eet wat-ie nodig heeft 
en gunt de rest aan anderen. 
Wat is het in de natuur toch goed geregeld. 
Ook bij ons mensen is de laatste tijd sprake van een enorme 
migratie, zeg maar gerust een Grote Volksverhuizing (deel 2 dan). 
Natuurlijk ben ik niet zo naïef om de vogelwereld met die van 
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mensen te vergelijken. Het is eten of gegeten worden en voor een 
vogel loert altijd en overal gevaar, zeker, maar tegelijk is de 
verdraagzaamheid groot onder vogels, en daar kunnen wij mensen 
nog wat van leren.  
Met de komst van vele migranten (vluchtelingen, asielzoekers) 
naar ons land, lijkt het wel of er een nieuwe Nederlander is 
opgestaan: het type dat niet luistert, niet nuanceert, niet 
discussieert, overtuigd is van zijn eigen gelijk, alleen maar 
luidruchtig de boventoon voert bij vreedzame bijeenkomsten, zo 
nodig ruiten vernielt, varkens ophangt, intimiderend gedrag 
vertoont, enz. enz.  
Begrijp me goed: natuurlijk zal niet alles van een leien dakje gaan,  
en zijn er heel wat problemen te overwinnen, maar met dit soort 
types heb ik het helemaal gehad. 
Iéts meer verdraagzaamheid graag, doe als de vogels. 

A. Chilles 
 
 

 


