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Van de redactie  
 

Het houdt maar niet op! 

 

Ben je net terug van vakantie, wordt het ineens het mooiste weer van de 

wereld! Sowieso sneuvelt dit jaar het ene weerrecord na het andere. 

Het begon al in januari met op de 25e de warmste januarinacht ooit, met 

14,1°C. En afgelopen nacht was het de warmste septembernacht ooit 

gemeten in Nederland!  

Maar ook de records en gouden, zilveren en bronzen plakken op de 

Olympische Spelen en Paralympische Spelen in Rio liggen nog vers in het 

geheugen. Voor diegene die thuis zijn gebleven tijdens de zomer was het 

prachtig en leuk om naar te kijken. 

Wij hopen dat iedereen weer met veel plezier aan een nieuw seizoen 

kan beginnen, en dat er nog veel records gebroken gaan worden. 

 

Karin en Koos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

nummer is: Woensdag 30 november 2016 Graag per e-mail naar: 

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

De afgelopen week was het zomerreces voor ondergetekende 
met de eerste bestuursvergadering in het seizoen 2016/2017 
definitief voorbij. Aan het weer is dat nog niet te merken en dus 
keerde mijn groep na een rondje gevangenis afgelopen maandag, 
ondanks de temperatuur zonder tussenstop in de IJzeren Man, 
terug op een moment dat we weer hesjes hadden moeten dragen. 
Iedereen lijkt, overeenkomstig het door mij uitgesproken 
verlangen, gelukkig heel en uitgerust te zijn teruggekeerd van 
vakantie. Daarbij is het ronduit verheugend om te zien dat het 
aantal jeugdleden dat met zichtbaar plezier aan de hervatte 
trainingen deelneemt, weer groter is geworden! 
Nieuwe plannen zijn gesmeed en diverse lopers zijn al begonnen 
met het uitvoeren van hun schema's voor de "special events". 
Een van de "special events" waarop vermoedelijk niet zo hard 
gelopen zal worden, is een door Henk Christ, voormalig trainer 
van onze vereniging in de periode 1960 - 1968 en inmiddels 81 jaar, 
georganiseerde reünie. Van hem begreep ik dat hij met name 
moeite heeft de damesatleten uit die tijd weer in beeld te krijgen. 

Iedereen die zich 
door de periode, deze 
oud-trainer en zijn 
voorstel voor een 
reünie aangesproken 
voelt, kan zich 
bij hem melden: 
henkchrist@ziggo.nl 
Henk mikt op een 
bijeenkomst dit 
najaar. 

In dit nieuwe seizoen werken we toe naar de, inmiddels zeer 
noodzakelijke, renovatie van de atletiekbaan. De werkgroep die 
geformeerd is voor de begeleiding van dit proces is op 12 
september jl. voor de eerste keer bijeen geweest. 
De renovatie biedt wellicht kansen voor onze vereniging om 

mailto:henkchrist@ziggo.nl
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tegelijkertijd daarmee ook andere plannen te realiseren. 
Om mogelijke ideeën te inventariseren denkt het bestuur aan een 
interne klankbordgroep. De werkgroep bevat ook deelnemers van 
buiten de vereniging en is daarom minder geschikt voor het 
inventariseren van binnen de vereniging mogelijk levende ideeën 
voor een herinrichting, tegelijkertijd met de baanrenovatie. 
Leden die voor deelname aan die klankbordgroep voelen, kunnen 
zich melden op mijn e-mailadres: secretaris@oss-volo.nl 
Daarmee kom ik op een terugkerend onderwerp in mijn 
bestuursbijdrage, namelijk de roep om aanvulling van vrijwilligers 
en die voor deelname aan het bestuur in het bijzonder. De net pas 
aangetreden kantinebeheerder was gedwongen andere keuzes te 
maken zodat deze functie opnieuw op korte termijn moet worden 
ingevuld. Ook invulling van de vacatures bij het bestuur hebben 
nog niet plaatsgevonden, laat staan dat zich dames bij ons hebben 
aangesloten. 
De vrijwilligers die zich sterk maken voor de vereniging 
besteden daar een bewonderenswaardige hoeveelheid tijd aan. 
Daarbij heeft de vereniging het geluk dat sommigen van die 
vrijwilligers vanwege hun persoonlijke omstandigheden ook veel 
tijd kúnnen investeren. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid en 
meer handen (en voeten) maken lichter werk. De jaarlijkse avond 
om voor al deze belangeloze inzet te bedanken is door het bestuur 
bepaald op 18 november a.s.   
Nadere informatie over die avond volgt nog. 

Ik liet het al 
doorschemeren in mijn 
inleiding, de tijd dat 
buitentrainingen op de 
avonden volledig in het 
licht gelopen kunnen 
worden, is voorlopig weer 
voor maanden voorbij.  
Zorg voor een hesje en 
actieve verlichting.  
Als automobilist zie ik 

regelmatig hardlopers die zich er duidelijk niet van bewust zijn dat 

mailto:secretaris@oss-volo.nl
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zij zich in de stealthmodus bevinden. Die onzichtbaarheid is heel 
handig in sommige beroepen, maar ronduit gevaarlijk voor onze 
sporters. Kortom, wees u bewust van uw veiligheid. 
 
Geniet van het rennen! 
 
Jeroen Cliteur, secretaris 

 
 

EEN RNDJE OP DE BAAN MET:  
  

Douwe van der Werf; toen hij nog bij Henk van 

Beurden liep, was hij al een markante loper: altijd in 
zijn eigen tempo, meestal helemaal achteraan en altijd 

met pet. Nu, een kleine drie jaar later, is hij een van de 
trouwste atleten uit de groep van Susanne, maar weten 
we eigenlijk nog maar heel weinig van hem. 

Wij vroegen hem het hemd van het lijf! 
 

Wil je je gezinsleden even 
voorstellen? 

Dat is mijn echtgenote, 
onze kinderen zijn al lang 

geleden vertrokken. Verder 
wonen hier drie dagen per 
week Noa (3 jaar) en Senna 

(8 maanden), 
kleinkinderen van 

werkende ouders.  
 

Waarvoor gaat 's ochtends 
de wekker af? 

Het is onbegrijpelijk, ik ben 
meestal wakker voordat de 
wekker gaat. Dan de 
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gebruikelijke rituelen en aan het werk. 
 

Wat staat er altijd bij jou in de koelkast? 
Slamengsels, spinazie, makreel, magere yoghurt. 

 
Stel, je mag een overleden persoon nog iets vragen, 
wie/wat zou dat zijn?  

Mijn grootvader die ik niet gekend heb. Hij en zijn gezin 
hebben behoorlijk last gehad van de economische crisis 

(jaren dertig vorige eeuw), maar wisten te overleven. De 
grote lijn is in de familie wel bekend, maar de details 

weten we niet. Die zou ik willen weten. 
 
Wat doe je in je vrije tijd (behalve hardlopen?)  

Mijn vrije tijd is beperkt, ik werk graag. In het weekend 
vaak familiebezoek, vrienden, klussen in de tuin, 

museum soms. In het voorjaar doen we hier in de 
Betuwe met een groepje aan nestbescherming; nesten 

van weidevogels, meest kieviten, scholeksters en 
dergelijke. We markeren in het veld de nesten met 
stokken zodat de boeren die zien en de nesten met hun 

machines kunnen ontwijken. Dit jaar weer enkele 
honderden nesten. Op het platteland wordt dit veel 

gedaan. Verder zeilen we graag (Biesbosch, Friese 
meren), hopelijk dit jaar nog een paar keer. 

 
Waar ben jij op Eerste Kerstdag? 
Thuis, met familie, maximaal traditioneel:  

bijpraten, kerstboom, spelletjes, kaarten, eten, sjoelen, 
rummikub, mens erger je niet, enzovoort. 

 
Lees je graag de krant, of ben je meer van de boeken? 

Van beide veel, beroepshalve vooral veel vakliteratuur. 
Eén krant heb ik opgezegd, werd verslavend. 
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Welke zanger 
mag op jouw 

verjaardag een 
liedje komen 
zingen? 

Eén van de 
Dubliners, nu 

het nog kan.  
 

Wanneer heb 
jij voor het 
laatst voor een verrassing gezorgd? En bij wie?   

Dat was op 28 juli, verjaardag van mijn echtgenote. 
Vroeg in de ochtend twee kanjers van struiken 

gesnoeid, zodat er meer zon op haar favoriete plek in de 
tuin valt. Verder hebben we in de Biesbosch bevers 

gespot (gelukt); twee keer raak deze keer! Echtgenote in 
de wolken! 
 

Stel, je bent verslaggever. Wie zou jij nou graag nog eens 
een diepte interview willen afnemen?  

Dat zijn er veel. Dicht bij huis de organisatoren van het 
Jeroen Boschspektakel. Wat een creativiteit! Wat een 

succes. Zo maken we elkaar rijk. 
 
Hoe ziet jouw ideale zondag er uit? 

Familie, vrienden, tuin, fietsen, kranten. 
 

Wat trekt jou het meeste aan in het hardlopen?  
Mij trekt de combinatie. Ik heb het eerder zelf 

geprobeerd, maar kreeg flinke blessures. De vereniging 
is voor mij een luxe: behalve het lopen zelf (de 

beweging), de oefeningen, begeleiding door een trainer 
en niet te vergeten: de groep, die werkt stimulerend. 
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Opfrisavond reanimatie en AED 

 

Je zult het maar meemaken. Jaarlijks organiseert Angelina den Harder 

namens de vereniging een opfrisavond reanimatie en AED. Ik was er dit 

jaar ook bij en vind dit een belangrijk onderwerp. Enne, het was ook nog 

eens leerzaam en… niet onbelangrijk, ook nog eens gezellig. Daarom 

schrijf ik dit dan ook in het clubblad. Want het zal je maar gebeuren dat 

er iets gebeurt en je staat erbij en je kunt niets. Zeker bij ons sporters 

waar gezondheid telt. Wil je meedoen aan de opfrisavond of wil je een 

cursus reanimatie en AED neem dan contact op met Angeline. Mail haar 

dan via angelina.isnever@home.nl. 

 

Marjo Eshuis 

 

 

  

mailto:angelina.isnever@home.nl


 

EK Atletiek vanaf de media-tribune  

  

Het lijkt al lang geleden… Begin juli, toen de Tour de  

France net begonnen was, op  de EK Voetbal de laatste 

wedstrijden werden gespeeld, en wéken voordat de 

Olympische Spelen in Rio begonnen, werd in het 

Olympisch Stadion in Amsterdam de EK Atletiek 

gehouden.  

‘Athletics like never before’ was de slogan. Dat gold 

ook voor mij, want ik was geen ‘toeschouwer’ thuis 

voor de tv, maar vrijwilliger op de media-tribune in het 

Olympisch Stadion!   

Heel gaaf!   

Met mijn collega-vrijwilligers op de media-tribune moest 

ik ervoor te zorgen dat de geaccrediteerde journalisten 

(uit heel Europa) op hun goede werkplek terechtkwamen 

en dat ze hun werk goed konden doen. We waren dus 

een vraagbaak voor ze. Ook zorgden we voor startlijsten 

en uitslagen voor de journalisten die dat op papier (en 

niet alleen online) wilden ontvangen. Op de tribune 

waren, speciaal voor de EK, werkplekken gemaakt. Een 

soort bureaus met computerschermen en een hoop  

    9   
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kabels, zodat ze konden werken voor radio, tv, kranten, 
tijdschriften en websites.  
Hoewel ik aan het werk was, kon ik de wedstrijden prima 
zien! Vooral de loopnummers. Ik stond zowat op de 
finishlijn! Maar dan een paar meter hoger, op de tribune. 
Vlakbij NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg, die de 
atleten vlak na hun wedstrijd interviewde. Ik had 
bovendien het geluk dat ik iedere dag in de ‘late shift’ 
was ingedeeld. Dat betekende dat ik bij alle belangrijke 
wedstrijden c.q. finales aan het werk was. En zo genoot 
ik live mee met de successen van onder anderen Dafne 
Schi ppers, Anouk Vetter, Churandy Martina en de 4x100 
meter estafettedames.  
Sommige onderdelen, zoals het verspringen, zag ik niet 
goed. Want die waren helemaal aan de andere kant van 
het stadion. Gelukkig kon ik dan meekijken op de tv-
schermen van de journalisten. Zij konden namelijk 
schakelen naar de wedstrijd die zij wilden zien op hun 
scherm. Vaak waren er namelijk meerdere wedstrijden 
tegelijk bezig. 
Voor de NOS was de EK Atletiek de grootste klus ooit, 
werd ons verteld. De NOS had bijna 400 mensen en 75 
camera’s ingezet om alles goed in beeld te krijgen. In 35 
landen werd de EK uitgezonden op tv. Tussen het 
Olympisch Stadion en alle regiewagens lag meer dan 100 
kilometer aan kabels. Op de media-tribune zaten niet 
alleen de commentatoren voor radio en tv, maar ook 
zo’n 300 mensen van de schrijvende pers. Veel uit 
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Nederland natuurlijk, maar ook uit heel veel andere 
Europese landen. 
Ongeveer een jaar geleden had ik al ‘gesolliciteerd’ om  
als vrijwilliger aan de slag te gaan. Vanwege mijn 
journalistieke achtergrond was het logisch dat ik bij Pers 
& Media terechtkwam. Ik had het geluk dat ik met mijn 
functie de wedstijden zo goed kon zien! En waren ook 
functies bij Pers & Media waarbij de vrijwilligers de hele 
tijd in het perscentrum werkten. Zij konden niets van de 
wedstrijden zien. Lucky me dus!  
In totaal waren zo’n 1750 vrijwilligers aan het werk. Ook 

3 anderen 
van O.S.S.-
VOLO. Ik was 
dus blij met 
mijn taak op 
de media-
tribune, 
want ik heb 
5 dagen lang 
gave 
topsport 

gezien! En wat een heerlijke sfeer in het stadion. Vooral 
als de Nederlanders bezig waren natuurlijk! De sprints 
van Dafne Schippers en Churandy Martina. En de 4x 100 
meter estafette bij de vrouwen met bij iedere wissel de 
spanning of het stokje goed zou worden overgegeven: 
heel gaaf!  
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Wat voor mij ook een hoogtepunt was tijdens de EK: ik 
mocht een kijkje nemen in de studio van de NOS, 
bovenop de tribune! Een paar weken voor de EK sprak ik 
Jeroen Stomphorst, presentator bij Studio Sport. Leuke 
vent! Hij nodigde mij uit om tijdens de EK  in de studio te 
komen kijken, als hij aan het werk was. Superleuk!   
 
Rianne 
 

Diverse uitslagen zomer 2016 
 

10 augustus Vakantieloop, Biest-Houtakker 10km  

 
21 augustus Stratenloop, Boekel 10km  

Rudo van den Brink 44.40 

 
28 augustus Maas Running Masters, ‘s-Hertogenbosch 12km  

Edwin Hofma 55:21 

 
04 september N70 Trail, Nijmegen 28km  

Frans Krooswijk 2.31.16 Ruud Ramakers 3.13.18 

Geert Mulders 2.41.11 Marjo Eshuis 3.18.59 

Rudo van den Brink 3.10.50 Leon Rijken 3.20.55 

Twan van Gool 3.13.18  

 

Adri Henskens 37.25 Erik Wolfs 39.37 

Chris Postma 37.31 Hennie van der Horst 44.33 

André Boel 38.31 Marjo Eshuis 46.28 
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04 september Dijkenloop, Beneden-Leeuwen 10km  

Henk van de Giessen 41.54 

 
04 september N70 Trail, Nijmegen 14km  

Adri Henskens 1.06.50 Rik Wetser 1.35.17 

Jos Wolf 1.13.39 Hennie van der Horst 1.28.24 

 
04 september Tilburg Ten Miles, Tilburg 10EM  

Eefje Brul 1.35.41 Andre Boel 1.10.59 

Wim Sloot 1.25.32 Frank van Dongen 1.17.49 

Evert van der Meulen 1.27.52 Christiaan Janssen 1.34.3 

 
04 september Tilburg Ten Miles 10km  

Karin Boel 55.30 

 
07 september Hazenakkerloop, Oss 10km  

Michelle Rannacher 37.35 Edwin Hofma 42.23 

 
11 september De Maashorst Run, Nistelrode 15km  

Rudo van den Brink 1.09.52 

 

 
Onze kersverse planking kampioen René Minkels: 10 minuten! 
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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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Wil je graag reanimeren en 

info over de AED? 

Geef je op bij Angelina. 

angelina.isnever@home.nl 

 

PRIKBORD 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Leuke wedstrijd 

gelopen? 
 

Schrijf een leuk 

stukje voor het 

clubblad 

Als dank aan alle 
vrijwilligers: 
 

Vrijwilligersavond op 

vrijdag 18 november 
 

(info volgt nog) 

Zet vast in je 

agenda: 

Kerstborrel 

Donderdag 22 

december 
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Activiteitenkalender najaar 2016 

 
Voor meer informatie over de onderstaande wedstrijden: kijk op de 
activiteitenkalender op onze website, daar kun je doorklikken naar de 
wedstrijden zelf. 

Datum Evenement Plaats 

2 oktober Meierijloop (5/10 km) Vught 

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

9 oktober Eindhoven hele en halve marathon Eindhoven 

9 oktober Devil’s trail: 8-16-26-36km Doorn 

16 oktober Devil’s trail: 11-22-33km Drunen 

23 oktober Blauwe Meer cross, korte en lange 
cross 

Loon op Zand 

29 oktober Parcival snertcross, korte en lange 
cross 

Tilburg 

30 oktober Sparrenbosloop: cross Boxtel 

30 oktober Marathon Brabant Etten-Leur 

30 oktober Devil's trail: 11-22-33-42km Berg en Dal 

6 november Drunense Duinencross Drunen 

6 november Berenloop hele en halve marathon Terschelling 

13 november Maresiacross Waalwijk 

13 november Witvencross Veldhoven 

19 november GLOW-funrun: 5,5km (langs 
verlichte kunst) 

Eindhoven 

20 november 7-heuvelenloop: 15km Nijmegen 

20 november Scorpiocross Oosterhout 

26 november Warandaloop: 5, 10 en 21,1 en cross Tilburg 

11 december  Engelermeer veldloop Den Bosch 

18 december Lidocross Waalwijk 

22 december Kerstborrel O.S.S.-VOLO! ☺ Clubgebouw 

26 december Kangoeroeloop Vught 

31 december Sylvesterloop Middelrode 
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Exit 10 Engelse Mijl! 

Vorige keer schreef ik over de Prexit, maar deze keer 

alles over de gevolgen van de Brexit. En dan niet over 

de economische dreigingen of voordelen of 

veranderende reisregels maar ik wil het over het 

sportieve element hebben. Eindelijk is daar nu de 

perfecte gelegenheid om afscheid te kunnen nemen van 

die afschuwelijke incourante 10 Engelse mijl: Exit 10 

EM!! 
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Jarenlang hebben we last gehad van deze “allochtone” 

afstand om in het Europese nest het Britse 

koekoeksjong maar ter wille te zijn. Maar nu het 

Verenigd Koninkrijk zelf besloten heeft om de EU de 

rug toe te keren, kunnen we die 10 EM met opgeheven 

hoofd en met enig leedvermaak uit ons geheugen en 

allerlei wedstrijdprogramma’s schrappen. Dat maakt 

het leven ook een stuk simpeler en daar hou ik wel 

van. 

Ik heb nooit begrepen waarom naast de 10, 15 en 20 

km het nou zo nodig moest om daar een nieuwe 

afstand van 16.093,44 meter aan toe te voegen. Naar 

mijn mening heeft het nooit iets toegevoegd, 

integendeel, ik moest altijd rekenen als ik het 15 km 

punt passeerde, hoever ik vanaf dat punt nog moest 

lopen naar de streep. En dan ook nog die 44 

centimeter… Ik ben er ook nooit in geslaagd om die 

10EM onder de 60 minuten te lopen, in mijn beste tijd 

kwam ik 9 seconden te kort. En zeg nou zelf, wat 

missen we aan een verdwenen 10 EM? Helemaal niets! 

Alles wordt weer teruggebracht naar de metrische 

afstanden. We zijn toch ook niet af en toe links gaan 

rijden? En 

gelukkig is 

een halve 

liter een 

halve liter 

gebleven en 

geen pint 

(0,568 liter) 

geworden. 
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De metrische mijl is toch ook 1500 meter en geen 1609 

meter? Kijk, nu zijn we waar we wezen moeten. Begrijp 

me goed, ik ben niet zoals de Fransen die een computer 

een ordinateur noemen en allerlei Engelse woorden 

krampachtig willen vervangen door slecht klinkende 

Franse. En natuurlijk zie ik echt wel de voordelen van 

veel zaken die uit de Anglo-Saxische wereld op ons 

afgekomen zijn, maar de uitwassen, daar ben ik tegen. 

En de 10EM dat is daar één van. 

En als je met alle geweld tóch een 10EM wenst te 

willen lopen, neem dan de boot of het vliegtuig naar de 

UK, drink daar een pint, ga links rijden, betaal daar 

met ponden en pences, tank daar een paar gallons 

benzine of diesel en loop die verdomde 10 EM! 

Maar in ons land: weg met de 10EM te beginnen 

met die van Tilburg!!!! 

A. Gilles 

 

 


