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Van de redactie  
 

Soms is het jammer dat oud-leden van onze vereniging ons clubblad niet 

kunnen lezen. Want ik zou de reacties van Anja van Geel en Monique 

Matthijssen wel eens willen weten als ze zouden horen dat hun 20 jaar 

oude baanrecord -eindelijk- is verbroken! Door dezelfde persoon nota 

bene! Die ook nog twee ándere clubrecords heeft verbeterd!! 

Wie dat is? Kijk maar gauw bij: “een rondje op de baan met…” 

 

Verder hebben we een prachtig pleidooi om meer marathons te lopen 

geplaatst, geschreven door een ervaringsdeskundige. En een leuk verslag 

van de ‘Wings for Liferun’. En weer een prachtige column. En… 

Blader maar gauw door, je komt het vanzelf tegen. 

En daarna op vakantie. Lekker genieten, passief of actief, hotel of 

camping, aan zee of in de bergen, buitenland of gewoon thuis: 

wij wensen je een hele fijne, ontspannen tijd toe. 

 

Karin en Koos 

Heb je kopij? Wacht niet tot het laatst. De sluitingsdatum voor het volgende 

nummer is: Woensdag 14 september 2016 Graag per e-mail naar: 

karinboel@hotmail.nl / koos.fennis@gmail.com  
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Van het bestuur 
 

 De algemene ledenvergadering van dit jaar bracht geen 
verrassingen. Omdat door mij in de vorige 
bestuursbijdrage al uitvoerig is stil gestaan bij die 
vergadering kan ik het bijna bij deze korte beschrijving 
laten. De constructieve sfeer en de uitstekend verzorgde 
afterparty maakte het geheel compleet. 

 Het door de ervaren bestuurders aan uw redelijk verse 
secretaris voorspelde zwarte gat na die vergadering heeft 
inderdaad een vakantiegevoel veroorzaakt. Dat is niet 
helemaal terecht omdat de verschillende commissies in 
de vereniging daarna nog erg hard gewerkt hebben. 

 Om te beginnen was daar opnieuw een succesvolle Jeroen 
Boschloop die, met enig geluk, niet voluit getroffen werd 
door het nieuw zomerklimaat. Hoewel ik daar zelf geen 
getuige van kon zijn, hebben de enthousiaste verhalen het 
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bestuur wel bereikt. Het bestuur bedankt dan ook 
iedereen die zich weer met volle overgave voor dit 
fantastische evenement heeft ingezet. 

 De laatste periode heeft zich vooral gekenmerkt door 
accommodatieperikelen in de ruimste zin van het woord. 
Allereerst werd de tribune van de vereniging het doelwit 
van vandalen. Reparatie heeft inmiddels plaatsgevonden 
maar het is iedere keer weer verbazingwekkend om te 
zien dat sommige mensen plezier hebben in destructie in 
plaats van constructie. 

 Mede oorzaak van die problemen is wellicht een goed 
verborgen hangplek geweest, aan de achterzijde van de 
tennisclub in de bosjes op ons terrein. Naast inzet van de 
buurtregisseur die jongeren in de omgeving heeft 
aangesproken over de gebeurtenissen, is ook de toegang 
tot de plek afgesloten. 

 Ook andere reparaties hebben plaatsgevonden om er voor 
te zorgen dat het een feest blijft om ons clubhuis en 
andere faciliteiten ongestoord te kunnen blijven 
gebruiken. 

 Tot die reparaties behoorde ook de reparatie van de e-
mailboxen van de vereniging. De malware is zorgvuldig 
door Jan Bloo verwijderd. Dat heeft hem veel tijd gekost, 
maar alles lijkt weer vlekkeloos te functioneren. 

 Tenslotte heeft de gemeente een check op dat zelfde 
gebruik van de accommodatie laten uitvoeren in het 
kader van een gebruikelijke controle. Dat heeft wel enige 
ontwikkelpunten opgeleverd, die snel zullen worden 
aangepakt. 

 De vakantie komt snel naderbij voor de meesten van ons, 
inclusief de rustperiode in de training. Uw lijf heeft dat 
nodig om na de zomer (?) weer te kunnen streven naar 
deelname aan nieuwe evenementen en het bereiken van 
nieuwe PR's. 
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Rust dus goed uit en als u weggaat, kom heel terug. 
We zien elkaar dan weer bij de start van het nieuwe 
seizoen. 
Geniet van het rennen! 
 
Jeroen Cliteur, secretaris 

 

Nog één keer:  

De 'Den Helder-Maastricht loop' 
 
 

In de twee vorige edities van 
“Toppunt” heb 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.  
 
 
Op deze plek zou ik een uitgebreid verslag verzorgen. 

Maar helaas, ik heb niet deelgenomen.  
Teveel naweeën van een flinke griep die mij in april had 

geveld, zorgden ervoor dat ik moest afzeggen. Ging het nou 
om een wedstrijdje van 5 km, dan had het wel gekund, maar 

een dergelijke estafette zou teveel roofbouw hebben 
gepleegd. 

 
Koos 
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Beste clubgenoten 
 

Mijn naam is Frans Krooswijk en ik ben 38 

jaar.  

Begin 2013 ben ik lid geworden van 
O.S.S.-VOLO. Daarvoor liep ik maar wat in 
het rond zonder veel structuur.  
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als 
beroepsduiker. Dat hoor je niet vaak maar een goede omschrijving is een 
soort van klusjesman onder water. Dit doe ik als zelfstandige zonder 
personeel. Meestal door het hele land en soms ook in het buitenland. In 

het volgende wil ik wat 
vertellen over marathons 
lopen. Misschien kan ik je 
interesse wekken. 
Destijds in 2013 was ik aan 
het trainen voor mijn eerste 
marathon in Rotterdam die 
zich al snel zou aandienen. De 
trainer bij wie ik terecht 
kwam was Pieter. Mijn 

vriendin Amely trainde bij een andere groep dus dat was wel gezellig. 
Die eerste marathon was geen succes. Ik had het moeilijk en de streeftijd 
leek onhaalbaar. Misschien moest ik het toch maar bij kortere afstanden 
houden. Langzaam leerde ik de mensen uit mijn loopgroep wat beter 
kennen. Zo sprak ik veel over marathons lopen met ene Adri Henskens. 
Die vertelde mooie verhalen over door hem in het verleden behaalde 
resultaten. Mede hierdoor kreeg ik genoeg inspiratie om aan Pieter een 
schema te vragen en me in te schrijven voor de volgende marathon van 
Rotterdam. Deze keer was ik extra gemotiveerd en voornemens mijn 
streeftijd te halen. Na drie maanden flink trainen kwam ik over de finish 
als een blij man. Bedankt Adri en bedankt Pieter.    
Inmiddels hoop ik in september aan de zevende te kunnen beginnen 
(N70 Trail) en dan in oktober de marathon van Eindhoven waar ik een 
snelle tijd hoop te kunnen lopen. 
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Ik vind de marathon een plezierige afstand om te lopen. Niet zo ver als 
het ultralopen wat bijna een way of life is naar mijn mening. Maar toch 
ook weer niet zo kort dat ik er makkelijk over kan denken. Hiermee 
bedoel ik de invloed die het trainen voor een marathon heeft op mijn 
dagelijkse leven. Niet alleen meer kilometers lopen als voorbereiding 
maar bijvoorbeeld ook op je eten letten en leren omgaan met kleine 
pijntjes hier en daar. Door het lopen van deze afstanden leer ik mijn 
lichaam beter kennen en dat ervaar ik als een pluspunt.  
Het voorbereiden voor een marathon is niet elke keer zo degelijk als ik 
zou willen. Dit komt deels door de onregelmatige werktijden die mijn 
beroep met zich meeneemt en deels door een leuk gezinsleventje. Met 
een minder goede voorbereiding heb ik het ook naar mijn zin maar toch 
wil ik mezelf graag blijven verbeteren. De ervaring heeft me geleerd dat 

het echt loont om meer 
kilometers te maken. 
Hoe meer je loopt, des te 
beter je aan de start zal 
verschijnen.  
Als je nieuwsgierig bent 
naar het lopen van een 
marathon dan kan ik het 
je van harte aanraden. 
Vraag je trainer om een 
goed opwerkprogramma 
wat specifiek bij jou past. 
Niet voor iedereen liggen 
de accenten op dezelfde 
plek en een trainer weet 
dit. Het is niks om tegen 
op te kijken. 
Vitale groet, 

Frans Krooswijk  
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EEN RNDJE OP DE BAAN MET:  
  

Anne van den Bosch; zij heeft het gepresteerd 

om maar liefst 4 clubrecords in korte tijd uit de 
boeken te lopen, waarvan 
sommige stokoud! Op de 

800, de 1500, de 3000 en de 
5000 meter. A star is born!  
Lees alles over deze parel in 
onderstaand interview. 
 
 

Wil je je gezinsleden even 

voorstellen? 

Ik woon samen met mijn vader 

Joop, moeder Miranda en mijn 

twee jongere zusjes Tessa (18) 

en Marieke (12). 

Vertel eens iets over je school, 

wat je studeert, welke 

opleiding, wat je later worden 

wilt, enz. 

Toevallig heb ik afgelopen week mijn laatste stageweek 

gehad en ben ik dus ook afgestudeerd aan de opleiding 

Sport en Beweging als bewegingsagoog. Echter, ik ga 

hier niks mee doen, aangezien ik er vorig jaar achter 

ben gekomen dat ik mijn ouders achterna wil, de 

horecawereld in. Ik heb me aangemeld voor de 

hotelschool, helaas ben ik hier niet aangenomen en 

heb ik nu dus een tussenjaar. In dit aankomende 

tussenjaar ga ik mijn Engels verbeteren en cursussen 
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volgen, zodat ik volgend jaar hopelijk wel word 

aangenomen.  

Wat staat er altijd bij jullie in de koelkast? 

Vla, kaas en melk. Wat dat betreft zijn wij echte 

Nederlanders.  

Wat doe je (nog meer) in je vrije tijd? 

Vooral veel leuke dingen met vrienden. Ik ga graag 

naar feestjes en ik zet mezelf ook in voor 

jongerenorganisatie de Flux in Hedel.  

Vertel eens iets over jouw loopprestaties en loopgroep? 
Ik train 3 keer in de week bij Jan van Breugel. Zelf loop 

ik ook nog een keer, soms wat vaker. We proberen alle 
wedstrijden in Utrecht mee te pakken en we kijken 

waar er nog meer wedstrijden zijn, die ik kan lopen.  
Ik had 2 doelen voor dit zomerseizoen: het clubrecord 
op de 3 km en de 5 km. Dat is in één keer gelukt, in 

10:40,28 en 18:35,81. 
Omdat het zo goed ging besloten Jan en ik dat ik ook 

de 1500 meter zou proberen. Ook dit heb ik gehaald in 
een tijd van 4:49,65. Nu waren de grote doelen een 

beetje op. Jan en ik dachten eraan om de tijden nog 
wat scherper te stellen, en toen kwam het idee van de 
800 meter op 24 juni.  

Dit clubrecord heb ik ook verbroken met een tijd van 
2:19,53. 

 
Welke zanger mag op jouw verjaardag een liedje komen 

zingen? 
Chris Martin van Coldplay. Ik heb ze afgelopen week 
live gezien in de AmsterdamArenA en dit was zo mooi, 

dat ik dit zeker nog wel eens wil zien.  
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Stel, je moet 6 weken een maatschappelijke stage 

vervullen bij een instelling naar keuze. Waar zou dat 

zijn? 

Bij het dierenasiel. Op de middelbare school moesten 

we ook al eens een maatschappelijke stage doen en 

toen wilde ik al heel graag bij het dierenasiel. Hier 

moest je echter 18 jaar voor zijn, ik was helaas nog te 

jong toen. 

Vandaar dat ik dat nu, als het zou moeten, wel daar 

zou willen doen. 

Wanneer heb jij voor het laatst voor een verrassing 

gezorgd? En bij wie? 

Samen met mijn 

vader en zusjes 

hebben wij mijn 

moeder een 

weekendje Gent 

met haar 

dochters gegeven. 

Omdat het zo 

druk was op het 

werk, en 

ontspanning op zijn tijd ook erg belangrijk is.  

Vind jij het ook niet erg, dat Rusland al in de groepsfase 

van het EK is uitgeschakeld? 

Is Rusland uitgeschakeld? 

 

Wat is de beste raad die je ooit gekregen hebt, en van 

wie? 

Van mijn gymleraar in de tweede kreeg ik het advies 

om op atletiek te gaan. Destijds zat ik op paardrijden 
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en ik vond het al niet heel leuk meer, dus ik ging eens 

meekijken op de atletiek en nu, 6 jaar verder, ben ik er 

nog steeds.  

 

Wat trekt jou het meeste aan in het hardlopen? 

Ik ben een poosje geblesseerd geweest aan mijn knie. 

Ik denk dat ik bijna een jaar niet echt door heb kunnen 

lopen. Ik kwam wel trainen, maar dat was voor mij 

vooral dribbelen. Toen ik uiteindelijk weer mocht 

proberen mee te lopen met een bepaalde afstand, 

moest ik ineens weer op tempo lopen. Mijn benen 

optrekken, dat gaf zo’n goed gevoel, dat door kunnen 

lopen. Dat vind ik nog steeds leuk aan hardlopen. In 

het dagelijks leven doe je dat natuurlijk niet, want we 

hoeven niet meer achter ons vlees aan te rennen, maar 

we wandelen gewoon naar de winkel, want het loopt 

toch niet weg.   

Verder trekt het voldane gevoel na een training mij heel 

erg. Het gevoel alsof je iets gedaan hebt, zeg maar.  

Anne 
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Wings for Liferun 
 

Op zondag 8 mei heb ik meegedaan aan de Wings for Life run:  
RENNEN VOOR DEGENEN DIE DAT NIET KUNNEN.  

Dit is een  
hardloopevenement 
dat wereldwijd 
wordt gehouden, 
onder andere in 
Japan, Brazilië, 
Canada, Italië, Dubai 
en ook in Nederland. 
Iedereen start 
tegelijk. Dat houdt in 
dat er in het ene 
land om 00.00 uur 

wordt gestart terwijl ergens anders om 6 uur ’s morgens of 8 uur ’s 
avonds wordt gestart. In Nederland is de loop in Breda en wordt er om 1 
uur ’s middags gestart. Lekker dichtbij dus met een mooie starttijd. Het 
goede doel wat hieraan is verbonden, is ruggenmergonderzoek bij 
dwarslaesiepatiënten. Er doen ook veel rolstoelatleten mee. 
Het bijzondere aan deze loop is dat je niet weet wanneer je finisht en 
hoe ver je dan hebt gelopen. Een half uur na de start gaat er een Catcher 
Car rijden, dit jaar met Max Verstappen achter het stuur. Zodra je wordt 
ingehaald door de Catcher Car finish je. 
 
Zondag 8 mei was een stralende zomerse dag. Gewapend met 
zonnebrandcrème, zonnebril, pet en veel water ging ik naar Breda. Er 
hing een erg leuke sfeer op de startlocatie. Er stonden DJ’s te draaien en 
het podium stond vol met flessen zonnebrandcrème voor diegenen die 
waren vergeten zich in te smeren. Er werd verteld hoe laat er waar werd 
gestart. Ook werd er verteld dat het in Dubai erg warm was, 35 graden. 
Nou daar zaten wij met 28 graden niet ver vanaf. Het asfalt was 
inmiddels ook aardig opgewarmd. 
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Na een warming-up gingen we van start. Het is een grappig idee dat op 
hetzelfde moment in 33 andere landen ook lopers van start gingen. We 
liepen in de volle zon en wat was het heet. Met deze temperatuur was 
mijn doel om 12 kilometer te rennen voor dat ik werd ingehaald door 
Max. Gelukkig stond er op elke 5 kilometer een waterpost. Onderweg 
stonden omwonenden klaar met tuinslangen, heerlijk dat koele water. 
Na 12 kilometer keek ik maar eens achterom om te kijken of de Catcher 
Car in aantocht was: nee, 
nog niks te zien… dus nog 
maar even doorlopen in 
de hitte over dat 
bloedhete asfalt. Even 
later kwamen er 
motorrijders langs: Max 
kwam eraan! Hier en 
daar gingen lopers nog 
wat versnellen om te 
proberen zo ver mogelijk 
te komen. Ik ben 
gefinisht op 13,82 km. Tevreden! 
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Volgend jaar doe ik weer mee. Wil je er meer over weten, kijk dan eens 
op de website www.wingsforliferun.nl 
 

Angelina 

 

Diverse uitslagen lente 2016. 
 

16 april Bomenparkloop,Heesch 10km  

Edwin Hofma 40.14 Hennie van der Horst 45.39 
Rudo van den Brink 42.25 

  
16 april Taxandria vennenloop, Oisterwijk 10km. 

Rob Nijskens 35.44 Thijs Verhagen 35.53 

 
27 april Wijboschloop, Wijbosch 5km 
Thijs Verhagen 17.33 

 
27 april Wijboschloop, Wijbosch 10km 

Rob Nijskens 35.56 Marjo Eshuis 45.10 

Adri Henskens 38.56 Hennie van der Horst 45.33 
Andre Boel 39.08 Karin Boel 52.56 

Saul Juarez Galeana 41.52 

 
14 mei Pinsterloop, Nistelrode 10km 

Chris Postma 37.43 Rudo van den Brink 40.51 
Michelle Rannacher 37.52 Marjo Eshuis 44.16 

André Boel 38.54 Adri Henskens 44.17 

Mark van de Wiel 40.14 Jan Ploegmakers 47.07 
Edwin Hofma 40.42 

 
16 mei Oirschotse stoelloop, Oirschot 10km 

Thijs Verhagen 35.52 Michelle Rannacher 38.06 

http://www.wingsforliferun.nl/
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19 mei Coudewaterloop, Rosmalen 5km 

Rob Nijskens 16.45 Marjo Eshuis 21.27 

Chris Postma 17.40 Krista van Soldt 23.10 
Andre Boel 18.19 Ivonne van de Velden 23.15 

Mark van de Wiel 19.05 Wim Sloot 23.24 

Rene Minkels 19.20 Frits van Helsdingen 24.01 
Edwin Hofma 19.27 Karin Boel-Zwijenberg 24.43 

Geert Mulders 19.38 Renee Wittens 24.44 

Rudo van den Brink 20.00 Jacqueline v. der 
Meer 

25.00 

Corne van Halteren 20.06 Ans Kempen 25.34 
Thijs Verhagen 21.16 Petra Koppen 26.52 

Leonie Rubbens 21.16 Aimee Driessen 27.45 

 
27 mei Vunderkeloop, Macharen 10km 
Edwin Hofma 41.35 

 
29 mei Vestingloop, ’s-Hertogenbosch 15km 

Frans Krooswijk 55.03 Marjo Eshuis 1.09.11 

Rob Nijskens 56.43 Leon Rijken 1.10.17 
Michelle Rannacher 57.30 Jelle van der Haring 1.10.20 

Joep de Winter 1.01.09 Rudo van den Brink 1.11.44 

Erik Wolfs 1.01.27 Frank van Dongen 1.11.47 

Hans Heirman 1.01.39 Lieve Teugels 1.14.32 
André Boel 1.04.10 Hennie van der Horst 1.15.42 

Geert Mulders 1.05.23 Michel de Vré 1.18.00 

René Minkels 1.05.23 Jeroen van Dillen 1.21.29 
Edwin Hofma 1.05.35 Ingrid van Egmond 1.23.00 

Karel Weijkamp 1.07.07 Lau Specken 1.31.49 

Harrie Vermeijs 1.07.34 Petra Koppen 1.31.56 
 
29 mei Vestingloop, ’s-Hertogenbosch 10km 
Mark van de Wiel 42.01 Iris Huth 57.55 
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John van den Dungen 45.00 Violet Visser 58.20 

Ramon de Haas 48.55 Eefje Brul 58.52 

Jan Ploegmakers 48.56 Karen Hannewijk 59.20 
Joop Sonderegger 53.07 Hilda Blok 1.00.06 

Malik Bolder 54.52 Gerard Wolters 1.00.13 

Franklin Bolder 54.52 Sonja Nijman 1.03.24 
Martijn Aardema 54.54 Joyce Hermsen 1.06.33 

Wouter Weijnen 56.07 Marian Post 1.06.35 

Lilian Bruls 56.19 Laurence v/d Steen 1.16.55 
Kirsten Mollet 57.12 Marion Nabuurs 1.19.12 

 
29 mei Vestingloop, ’s-Hertogenbosch 5km 

Abdisalaam Adan 18.09 Auke Vos 29.11 

Twan Verkammen 20.16 Anne de Leeuw 31.45 
Cinder Vis 20.37 Douwe van der Werf 32.26 

Lucas van Loon 26.59 Veerle van Laer 34.28 

Esther Bruls 27.07 Tineke van Dijk 39.18 
 
05 juni Trailrun Leudal, Heythuysen 20km 
Susanne Hommen 2.31.28 

 
12 juni Gaasperplasrun, Amsterdam 10km 

Eefje Brul 56.33 

 
12 juni Engelenrun,  Engelen 12km 

Erik Wolfs 47.40 Hennie van der Horst 56.45 
Michelle Rannacher 47.40 Lieve Teugels 57.01 

 
12 juni Engelenrun, Engelen 6km 

André Boel 23.10 Renée Wittens 32.02 
Karin Boel-Zwijenberg 31.34 

 
18 juni Bavoloop, Rijsbergen 10km 

Adri Henskens 37.42 
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21 juni Jeroen Boschloop, ’s-Hertogenbosch 10km 
Chris Postma 37.11 Leonie Rubbens 46.15 

Erik Wolfs 40.10 Leon Rijken 46.31 

André Boel 40.15 Frank van Dongen 47.08 

René Minkels 40.47 Jan Ploegmakers 47.18 
Hans Heirmans 40.54 Jelle vd Haring 47.27 

Geert Mulders 42.24 Dennis Riebeek 47.40 

Saúl Juárez Galeana 42.26 Jacqueline vd Meer 53.36 

Karel Weijkamp 42.35 Renée Wittens 53.58 

Mark van der Heijden 43.45 Karin Boel-Zwijenberg 54.29 

Gerard Gerritse 43.52 Jose den Hartog 55.40 

John van den Dungen 44.29 Frits van Helsdingen 56.10 

Harrie Vermeijs 44.49 Hilda Blok 56.11 

Rianne Jansen 44.59 Koos Fennis 56.35 

Hennie van der Horst 45.37 Petra van Koppen 56.59 

Anniek Goes 50.11 Lilian Bruls 57.22 

Wim Martens 50.18 Karen Hannewijk 58.38 

Ingrid van Egmond 51.58 Gerard Wolters 59.32 

Krista van Soldt 52.08 Marion Nabuurs 1.15.33 

 
21 juni Jeroen Boschloop, ’s-Hertogenbosch 5km 
Michelle Rannacher 18.23 Jo van Rosmalen 28.15 

Anchelina Griffin 25.13 Amelie Huth 28.31 

Evert van der Meulen 25.52 Iris Huth 28.36 

Elena van Vught 25.53 Eva Manders 30.15 

Maartje Buenen 25.55 Juliette de Winter 30.20 

Lucas van Loon 26.16 Ad Kuijpers 31.40 

Eefje Brul 27.11 Hans Bonants 32.46 

Esther Bruls 27.24 Douwe van der Werf 34.21 

Folkert van der Werf 27.49 
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25 juni Akkerloop, Lith 10km 
Edwin Hofma 41.44 Rudo van den Brink 42.34 

 
26 juni Galgenloop, Berkel-Enschot 10EM 

Frank van Dongen 1.18.23 

 
26 juni Omloop van Empel, Empel 10km 

André Boel 39.05 Kirsten Mollet 53.32 

Erik Wolfs 39.26 Eefje Brul 56.30 

Hennie van der Horst 45.10 

 
26 juni Omloop van Empel, Empel 5km 

Abdisalaam Adan 18.47 Bibi Egberts 23.42 

Ramon De Haas 23.18 Violet Visser 27.08 
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Advertentie  

  
  

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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Al gelezen? 

Anne van den 

Bosch verpulvert  

4 clubrecords!! 

(zie artikel) 
 

 

PRIKBORD 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

De redactie wenst 

iedereen een relaxte 

vakantie 

Nog steeds: 

Elke donderdag 

20.30–21.00 u 

CLUBZORG 

Help je mee? 

Zaterdag 16 juli 

baanonderhoud.  

Opgeven via:  

erikwolfs@kpnplanet.nl  
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Activiteitenkalender zomer 2016 
 

Voor meer informatie over de onderstaande wedstrijden: kijk op de 
activiteitenkalender op oss-volo.nl, daar kun je doorklikken naar de 
wedstrijden zelf. Op deze site staan nog meer activiteiten opgenomen. 
 

Datum Evenement Plaats 

8 juli BNO instuifcircuit baanwedstrijd Jun B-masters Uden 

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

15 juli Runnersworld track meeting – baanwedstrijd   Utrecht 

20 juli Hazenakkerloop (5/10 km) Oss 

22 juli BNO instuifcircuit baanwedstrijd Jun B-masters Den Bosch 

30 juli Midzomer Trailrun (25/17/10/5 km) Bladel 

31 juli Jasperloop (15/12,5/10/7,5/5/2,5 km) Someren 

10 aug Vakantieloop Biest-Houthakker (4/10 km) Biest-Houthakker 

12 aug Runnersworld track meeting – baanwedstrijd   Utrecht 

26 aug BNO instuifcircuit baanwedstrijd Jun B-masters Gemert 

26 aug 10 van Berghem (3/5/10 km) Berghem 

27 aug Bels Lijntje (10 km) Baarle-Nassau 

27 aug Loop naar de Plomp (5/10 km) Schijndel 

27 aug Veldhoven 10 miles (5/10 miles) Veldhoven  

28 aug Maas Running Masters (6/12 km) Den Bosch 

28 aug Jasperloop (15/12,5/10/7,5/5/2,5 km) Someren 

30 aug Strabrechtse Heideloop (10/9/6,2/3,4 km) Heeze 

2 sept Runnersworld track meeting – baanwedstrijd   Utrecht  

4 sept Tilburg 10 miles Tilburg 

4 sept N70-trailrun (7/14/28/42 km) Nijmegen 

18 sept Beekse Marathon (6/10/21/31/42 km) Hilvarenbeek 

18 sept ½ en ¼ marathon Cranendonck Soerendonk 

2 okt Meierijloop (5/10 km) Vught 

2 okt Singelloop (5/10/21 km) Breda 

file:///C:/Users/Amely/Documents/Hardlopen/oss-volo.nl
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Prexit 
 
U heeft het ongetwijfeld gelezen in de media: 
de Vughtse 
atletiekvereniging Prins 
Hendrik is uit de KNAU 
gestapt.  
Het rommelt al een tijdje 
onder een groepje leden. 
Ze vinden de regeltjes 
van de KNAU te betuttelend, het levert ze niks op en het kost wel 
een hoop geld om lid van de KNAU te zijn. Tot overmaat van 
ramp moeten ze ook nog toestaan dat er vrij verkeer is van leden 
van andere verenigingen richting de schitterende atletiekbaan van 
Prins Hendrik. “Ze pikken onze baan in” is een veel gehoorde 
kreet onder de mopperende leden. Eén van hen, Joris Jansen, heeft 
het voortouw genomen om het stemgeluid van deze groep leden 
luid en duidelijk te laten horen en heeft een referendum 
georganiseerd. “Blijven we in de KNAU of stappen we er uit?” is 
de vraag. Vorige week konden alle leden hun stem uitbrengen en 
72% heeft dat ook werkelijk gedaan.  

Een krappe 
meerderheid 
(51,9%) van 
die 
stemmers is 
voor het 
verlaten van 
de KNAU. 
Vooral  veel 
oudere 
leden willen 
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uit de overkoepelende organisatie stappen. Onder de jeugd is wel 
een duidelijke meerderheid om in de KNAU te blijven en te 
profiteren van de voordelen, zoals de vrijheid om ook eens bij een 
andere vereniging te sporten. En er zijn ook een paar subgroepjes 
voor het lidmaatschap van de KNAU, zoals de kogelslingeraars en 
de hink-stap-springers.  
Maar helaas voor hen, de meerderheid van de leden heeft bepaald 
dat Prins Hendrik het helemaal alleen gaat rooien. De voorzitter is 
onmiddellijk afgetreden. De verwachting is dat Prexit-voorman 
Joris Jansen de nieuwe voorzitter wordt, maar daarover zal eerst 

gestemd moeten worden in een extra 
ledenvergadering. Die moet minimaal 
12 weken van te voren worden 
uitgeschreven en bezocht worden door 
minstens twee-derde van de leden, dus 
dat wordt na de zomervakantie. 
Ondertussen is er dus een patstelling 
binnen Prins Hendrik.  
De kogelslingeraars en de hink-stap-
springers overwegen om zich af te 
scheiden van de vereniging, iets waar ze 
toch al langer over nadachten. De 
kogelslingeraars hebben twee jaar 
geleden zelfs al een referendum 
gehouden om zelfstandig verder te 
gaan. Daar was toen geen meerderheid 
voor. Maar nu liggen de kaarten anders.  

Hoe zal dit aflopen? Wat zijn de gevolgen voor O.S.S.-VOLO?  
We weten het nog niet. Houdt u vooral het clubblad en de website 
de komende tijd in de gaten. 
 
H.A.M. String 
 


