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Pieten-bostraining met de jeugd op zaterdag 3 december

Van de redactie
Als je net de kaft hebt bekeken en je denkt: ”Huh!, die ken ik niet!”, dan
kan dat kloppen.
Maar deze vier dames hebben nog wél het clubrecord op de 4 x 100 m
estafette van onze vereniging.
Tijd: 52,8 sec. Jaar: 1965. Eind oktober was er namelijk een reünie van
leden uit de periode 1960-1968. Initiatief van oud-trainer Henk Christ,
die verderop in dit blad uitgebreid aan het woord komt. Al met al reden
genoeg vonden wij om de recordhouders nog eens te portretteren.
Verder hebben we een verslag opgenomen van een bijzondere wedstrijd
in Zweden, van de marathon van Amsterdam en natuurlijk onze eigen
Engelermeerveldloop van a.s. zondag. En de activiteitenkalender is extra
lang omdat er de komende weken weer veel wedstrijden en crossen zijn,
om aan deel te nemen.
Hoe dan ook: zorg dat je blijft bewegen, ook als het kouder wordt!
Wij wensen iedereen alvast fijne dagen en een gezond en sportief 2017!

Karin en Koos
Heb je kopij? Wacht niet tot het laatst. De sluitingsdatum voor het volgende
nummer is: Woensdag 15 februari 2017 Graag per e-mail naar:
karinboel@hotmail.nl / koos.fennis@gmail.com
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Van het bestuur
 Op het moment van het schrijven van deze bijdrage is de
kerstboomverkoop - al is de Sint nog niet eens langs geweestbegonnen, kortom het is winter. Voor de laatste keer gaat onze
baan die winter in, want de voorbereidingen voor de renovatie
beginnen op stoom te komen.

Tijdens
het
afgelopen voorzittersoverleg met de
vertegenwoordiger van de Atletiekunie en de bestuurders uit de
regio werd ons
duidelijk dat we
bij
onze
collega's in Oss
en in Vught uit
een schat aan
ervaring
met
zo'n
proces
kunnen putten.

Minder
positief uit dat
overleg was de
constatering
van de Atletiekunie dat onze sport last heeft van een afnemende
belangstelling als het gaat om het beoefenen daarvan in
clubverband. Het Dafne Schippers effect heeft dat proces tot nu
toe niet kunnen keren. Maatregelen in de personele sfeer in de
betaalde organisatie van de Atletiekunie zijn dan ook
onontkoombaar.
 Voor het komend jaar leidt dat (nog) niet tot een verhoging van
de afdrachten aan de Atletiekunie, maar het is onder deze
omstandigheden de vraag of dat voor de volgende jaren ook zo
blijft.
 Het vreemde is dat er aan belangstelling voor de sport geen
gebrek is. Tijdens het overleg werd ook gesproken over het
aanpassen van wedstrijdplanningen van de diverse clubs in de
regio zodat deelname over en weer aan deze wedstrijden
makkelijker zou worden. Duidelijk werd dat dit nog niet zo
eenvoudig is omdat er erg veel evenementen zijn.
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 In het overleg werd alleen gesproken over club gerelateerde
activiteiten, maar de funruns schieten als paddenstoelen uit de
grond. Kortom als het gaat om de kern, het lopen, is er nog steeds
groei.
 Fun was ook de reünie van de groep rond Henk Christ. Onder
zijn bezielende leiding zijn oude vriendschappen opgehaald en is
er uitvoering bijgepraat. Ook al zijn de atleten van toen niet
allemaal meer tot rennen in staat, het was duidelijk dat het
clubgevoel voor O.S.S.-VOLO nog steeds aanwezig is. Het
bestuur ziet al uit naar het eeuwfeest, ook al duurt dat nog ruim 5
jaar.
 Nog meer fun was ook de bedankavond voor de vrijwilligers.
Het bestuur kijkt terug op een erg geslaagde avond met oud
Hollandse spelen zoals een pub quiz (met smartphones) een
stoelendans voor de dames en uiteraard ook voor de heren en erg
lekker Italiaans eten. De groep van Pieter heeft zich voor die
avond van zijn beste zijde laten zien.
 Om dat jaarlijks terugkerende feest naar een nog omvangrijker
niveau te tillen gaat de vrijwilligerscommissie u op korte termijn
weer benaderen om te inventariseren op welke wijze u aan de club
zou willen en kunnen bijdragen. Ook op de vrijwilligers
bedankavond
heeft
onze voorzitter nog
eens onderstreept hoe
belangrijk
die
bijdragen zijn voor een
sportomgeving
waar
mensen met plezier
naar toe komen. Het
bestuur hoopt op een
massale respons en
roept u dan ook op om
op dat verzoek te
reageren en het zo
mogelijk te maken dat
onze vereniging nog aantrekkelijker voor onszelf en voor anderen
wordt.
 Hoe belangrijk ook de buitenwereld die vrijwilligers vindt, bleek
wel uit de verkiezing van de clubheld van 2016. Onze
genomineerde, Wout van Dongen, werd met 149 stemmen 5e in
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de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het aantal reacties op de oproep
om te stemmen maakt dat het bestuur ook van de inventarisatie
van belangstellenden voor vrijwilligerstaken veel verwacht.
Ten slotte, ook al is het jaar nog niet afgelopen, het bestuur
wenst u in deze drukke periode, tijd met uw geliefden voor
reflectie, goede kerstdagen en een voorspoedig maar vooral
gezond 2017.
Geniet van het rennen.
Jeroen Cliteur, secretaris

Marathon Amsterdam
’s-Hertogenbosch,
zondagmiddag
16
oktober 2016, 17:00 u.
Ik kom net uit een
heerlijk
warm
dampend bad. De
endorfine spuit nog
door mijn lichaam. Ik
liep
vandaag
de
Amsterdam Marathon.
Niet binnen de door mij
zo geambieerde 3:30.
Ik had er 2 minuten en
43 seconden extra voor
nodig.
In 2013 liep ik deze
marathon ook al. Achteraf gezien was dit een ‘kamikazemarathon’. Ik
trainde twee keer per week. Mijn maximale trainingsafstand was 30
kilometer. Wonder boven wonder blessurevrij gelopen in 4:08. Tja, dat
gaat toch knagen.
Dus die winter van 2013 lekker doorgetraind. Elke zondag minimaal 20
km. Nog steeds twee keer per week. Twee keer boven de dertig km. Op
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naar Rotterdam (april 2014), om 8 minuten te zoeken ergens onderweg.
Ik was zo sterk als een beer (dacht ik). Twee weken voor de marathon
verzwikte ik mijn enkel. Tape erop, ibuprofen erin en gaan met die
banaan. Maar na 32 km was het over met de pret. Ik moest uitstappen,
de pijn werd onhoudbaar. Zeven weken niet lopen was het resultaat.
Toen werd het tijd om eens wat professionele hulp te gaan zoeken.
Dat werd O.S.S.-VOLO. Met Dione en Jolein (mijn meiden) samen lid
geworden in augustus 2014. Ik kwam in de groep van Henri Pennings.
Advies: eerst maar eens een jaartje mee trainen. Sterker worden en
halve marathons lopen. Daarna zien we wel verder. Dat was een
tegenvaller. Maar ik kwam voor hulp dus ik sloeg deze raad niet in de
wind. Steeds weer zag ik groepen zich klaarstomen voor de marathon.
Mijn hart schreeuwde. Dat wil ik ook!!
Rotterdam 2016 zou mijn marathon gaan worden. Totdat een onwillige
achillespees roet in het eten gooide. Wéér een marathon aan mijn neus
voorbij. Maar het tij keerde. Amsterdam 2016 kwam in mijn agenda.
Samen met Jan Ploegmakers ging ik trainen. Jan is een topper!! Ruwe
bolster, blanke pit. Humor, oprecht en ook gewoon een lieverd (Jan, dit
zullen we wel terug horen maar dat is dan maar zo!). Vanaf juni maakten
we samen ruim 1.000 trainingskilometers. Ondanks wat kwaaltjes (een
enkeltje (ik), hamstringetje (Jan en ik), voet (Jan)) werd het 16 oktober.
Bevoorrading onderweg geregeld. Op 9, 19, 29 en 39 staat er iemand
met een flesje drank en een gelletje. Eentje extra voor onderweg mee als
reserve. Wie doet ons wat?
Nou,… Om 7:30 in de auto met Jan, vrouw en dochters. Bij Culemborg
constateren we dat de flesjes voor het 19 km punt nog op het aanrecht
staan…
Flexibel als we zijn, bedenken we een alternatief plan. Dan maar drinken
op een post en ons extra gelletje gebruiken. 8:30 in Amsterdam. Samen
in de rij voor de Dixie om de laatste wedstrijdspanning ‘uit ons te laten
glijden’. Daarna het stadion in. Zonnetje op het gezicht. Knalharde beats.
Wat een euforisch gevoel was dat. Totdat Jan ontdekt dat hij zijn extra
gelletje in zijn tas heeft laten zitten. Accepteren maar. Het moest gaan
gebeuren.
Mijn strijdplan was duidelijk. Ik blijf tot 35 km bij de pacers van 3:30.
Daarna kijk ik wel verder. Nou die pacers die gaven een partij gas, daar
werd ik eng van. Eerste 5 km in 24:20, tweede idem. Ik voelde me goed.
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Maar in de app-groep was het algemene advies  niet te hard starten
(waar had ik dat eerder gehoord?). Dat was ik wel aan het doen… Op
negen kilometer zie ik onze eerste foerage aan de verkeerde kant van de
weg staan. Gemist dus. Gelukkig stonden mijn vrouw en kinderen op 19
km met een drankje. Halve marathon in 1.42.46. Veel te hard dus. Dus
besloot ik de pacers te laten voor wat ze waren en mijn eigen plan te
trekken. Bevoorrading op 29 ging prima. Tot 30 km kon ik mijn tijden
prima tussen de 4:55 en 5:00 min/km houden. Daarna kwam er wat sleet
op. Maar uitzicht op een tijd onder de 3:30 was er nog steeds. Dat geeft
de burger moed. Op 36 km kwam de rekening van het snelle starten. Het
ging gewoon niet meer. Goede raad was duur. Op deze manier komt Jan
Ploegmakers zo meteen nog langszij. Hij is wel heel aardig, maar om hem
nu voor te laten gaan op de marathon…
Na een km tijd van 6 min en 5:42 werd het tijd voor een goed gesprek
met mezelf:
“Luister kereltje; je hebt niet voor niets 4 maanden lang 5x per week
jezelf de pestpokken getraind. Je gezin belast omdat jij zo nodig een
marathon moet lopen. Knokken
nu!! Afzien!! Bek houden en
doorlopen!! Heb je nou alleen pijn
of kun je niet meer? Pijn is voor
even maar opgeven is voor altijd”.
En warempel dat hielp. Niet mijn
kilometertijden van daarvoor,
maar ik kon redelijk vlak blijven
lopen op 5:20 per km. Helaas zag
ik op mijn horloge dat 3:30 er niet
meer in zat. Dan maar Rianne
achter me houden (sorry Rianne).
Die liep 3:33:31 in Rotterdam dit
jaar. Dat lukte wel. 3:32:43!
Na de finish was ik ff de weg kwijt.
Beetje dizzy en misselijk. Gelukkig
was het prachtig weer en spotte ik
mijn vrouw en kids op de tribune.
Even lekker janken van geluk. Nu
op zoek naar Jan Ploegmakers.
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Hoe is het hem gegaan? Bij het ophalen van onze spullen treffen we
elkaar. Jan opent met: ‘Heb jij die gozer op 39km nog gezien (dat was
dezelfde als die op 9km verkeerd stond)?’ Ik was zo druk met mezelf dat
ik hem gemist heb. Jan heeft een keurige 3:48 op de klok. Wel een zware
race gehad. Na 35 was het ook bij hem zwaar geworden. Moeite om zijn
tijden op niveau te houden. Nou Jan, als ik op mijn 58 e net zo lekker loop
als jij dan teken ik meteen!!
Op de terugweg in de auto heerlijk genoten van whatsapp gesprekken
van de overige leden van onze loopgroep. Tevens alle andere
geïnteresseerden bijgepraat op social media. Zo kwam er een einde aan
een fantastisch avontuur dat marathon Amsterdam heette. Ik heb er van
genoten. Van elke minuut, elke meter en elke training! Het was het meer
dan waard. Dus mocht er nog iemand twijfelen… Gewoon doen!
John van den Dungen

EEN RNDJE OP DE BAAN MET:

Henk Christ
Toen president Kennedy in Berlijn zijn befaamde uitspraak:
“Ich bin ein Berliner” deed en Gert -Ik heb eerbied voor jouw
grijze haren- Timmerman in eigen land Anneke Grönloh
(‘Cimeroni’) van de eerste plek van de hitparade probeerde te
verdringen, was Henk trainer bij onze vereniging. We
hebben het over 1963, het jaar waarin de jongensploeg die
Henk trainde, Zuid-Nederlands kampioen werd.
Vanwege de reünie van eind oktober (zie elders in dit blad)
dit keer een interview met een ex- (maar wel ere!-) lid.
Wil je je gezinsleden even voorstellen?
Ik ben geboren in Nijmegen op 30 mei 1935, gehuwd met
Rita Martens, zij is 79 jaar jong. Van geboorte in Nijmegen
tot 1959, daarna Den Bosch, Vlijmen en nu in Tilburg. Wij
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wonen met zijn tweetjes en de zoon Fred (57) en Rianne (54)
zijn woonachtig in Weelde (B) en Oisterwijk.
Hoe ziet anno 2016 een gemiddelde dag er voor jou uit?
Mijn dagelijks traject ziet
er vaak zo uit:
Ochtendontbijt
verzorgen, wij ontbijten
nog
altijd
aan
een
gedekte tafel en dus niet
aan
het
aanrecht.
Krantje lezen en de tafel
opruimen. Daarna tot
11.00 uur mailberichten
lezen en reageren. Ik doe
verder de boekhouding van mijn zoon die een klein bedrijf
heeft.
Daarna ga ik naar mijn volkstuin alwaar ik de zorg heb over
een Kindertuin waar ik buitenlandse kinderen opvang om ze
kennis van groenten, zaden en planten bijbreng, in de lente
en zomer. Tevens verzorg ik een voedselbanktuin waar ik
groenten kweek en aflever aan de voedselbank Tilburg. Daar
zijn een hele hoop minder draagkrachtigen mee geholpen.
In de wintermaanden staat mijn ‘bedrijfje’ op een laag pitje.
Maar onderhoud is geboden.
In de middag staat altijd, op advies van de lijfarts, een dutje
van een half uur op het programma. De middag afronden
met boodschappen doen en gewoon aardappels schillen voor
de vrouw des huizes. En de avond is gevuld met lezen en TV
kijken.
Waar ben jij op 1e kerstdag?
Op Eerste Kerstdag ben ik zeker thuis in ons gezellige huisje
bij de kerstboom, die wij nog altijd opzetten.
Lees je graag de krant,of ben je meer van de boeken?
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Ik lees de krant graag doch vooral de laatste jaren zeer
selectief. Tegenwoordig worden veel subtiele onderwerpen
opgeklopt tot “groot nieuws” waar men de kennis niet mee
verrijkt.
De laatste tijd lees ik toch weer veel boeken.
Wanneer heb jij voor het laatst voor een verrassing gezorgd?
En bij wie?
Die verrassing heeft afgelopen zondag plaats gevonden.
Wij hebben een kennis. Deze vrouw (65) kennen wij al jaren
en loopt nooit met haar ellende te koop. Zij heeft al drie
maal een man verloren aan kanker maar klaagt nooit. Zij
helpt mij overigens als begeleidster van kinderen in de
eerder genoemde kindertuin.
Wij hebben haar zondag meegenomen naar een jazzmiddag
in café-restaurant de Hovel in Vught. Dat was voor haar een
‘opkikkertje’ en daar waren we erg blij mee!
Vertel eens iets over jouw functie van trainer in de jaren 60.
Over het trainingsschema, de
groep, de discipline, de
wedstrijden, enz.
In 1957 diende ik als militair
sportinstructeur
in
de
Frederik Hendrikkazerne te
Vught.
Een collega meldde mij als lid
aan bij O.S.S.-VOLO. Jo van
Duuren (de tante van Corrie
van Duuren) was toen de
secretaris. Ik moest maar
eens meedoen met de IJzeren
Vrouw loop in Den Bosch.
Niemand kende mij en daar
liep ik op een paar oude
afgetrapte spikes tussen de
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B, C en D lopers naar een eerste plaats.
Enkele maanden later liep ik in de Vliert de 1500 meter in
4,05 minuten.
Ik ging naar de cursus voor atletiektrainer en was steeds te
vinden op de sintelbaan van de Vliert. Diverse jongens en
meisjes vroegen mij om trainingsadviezen.
Tegelijkertijd trainde ik dagelijks op de terreinen van de
Vughtse heide, in mul zand en heuvel op, heuvel af. Cross
country werd mijn specialiteit en ik werd opgenomen in de
Nederlandse militaire landenploeg en nationale KNAU ploeg.
Daarnaast werd ik voor de militaire 5-kampploeg
uitverkozen en werd ik voor uitstapjes uitgenodigd naar
België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Italië en Brazilië.
Tijdens deze trainingsstages deed ik veel kennis op van
trainingen op diverse niveaus. Dit kwam naast mijn KNAUtrainingscursussen goed van pas. En dit projecteerde ik op
de jongens en meisjes van O.S.S.-VOLO die daar erg
enthousiast mee omgingen.
Vele van hen, die de hogere opleiding volgden, werden door
de heer Mallens, gymnastiekleraar op diverse scholen,
doorgestuurd naar de atletiekafdeling van O.S.S.-VOLO in
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de Vliert. Dit was een geweldige groep die ik onder handen
had, en er werd naar hartenlust getraind. Er ontstond een
compacte jeugdploeg en de jongens werden in Uden in 1963
Zuidelijk jeugdkampioen. In de lente en zomer werd er op
het complex van de Vliert getraind. In de wintermaanden
vermaakten wij ons rondom de Lunetten in Vught.
En daar hebben de meeste jongelui (nu ca. 65/70 jaar) hele
goede herinneringen aan. Ja, het was vaak talud op, talud
af en paardje rijden met de man op de rug en lopen op je
handen in het mulle zand.
Tijdens de laatste reünie waren allen erg enthousiast over
de aanpak destijds, maar: ‘Je was wel streng’! Maar ja, wil je
in de sport iets bereiken, dan moet je hard zijn voor jezelf en
daar heb je in je latere leven plezier van. Deze trainingen
waren een stukje uit mijn leven.
De ervaringen met deze jongens en meisjes waren voor mij
de aanzet dat ik ze graag weer na zoveel jaren terug wilde
zien.
Welk goede doel zou jij in je testament opnemen?
Ik stel het op prijs om diverse lichaamsdelen ter beschikking
te stellen aan de wetenschap.
Wat trekt jou het meeste aan in het hardlopen?
Hardlopen en de training voor andere atletiekonderdelen zijn
de basis voor de vorming van lichaam en geest. Het randje
opzoeken komt ten goede aan het doorzettingsvermogen.
Wat is de beste raad die je ooit gekregen hebt, en van wie?
In mijn leven heb ik tijdens het omgaan met mensen geleerd
dat eerlijkheid en oprechtheid een groot goed is. Dat heb ik
mezelf opgelegd en in de praktijk gebracht.
Door mijn ouders is het sociale gevoel bijgebracht waar ik
nu nog steeds mee bezig ben.
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Wat staat er altijd bij jullie in de koelkast?
In onze koelkast staat altijd melk, kaas en vooral biologische
voedingsartikelen.
Oh ja, ik vergeet het flesje pils.
Hoe ziet jouw ideale zondag er uit?
Mijn zondag gebruik ik voor rust, rommelmarkt bezoeken en
lezen. Kopje koffie drinken bij collega’s op de tuin of een
bezoek aan de kinderen.
Wat ik verder nog wou zeggen:
In 2005 werd ik getroffen door een hartfalen en heeft de
wetenschap mij voorzien van een pacemaker. Ik fiets en loop
zoveel mogelijk en laat als het kan de auto staan. Ik eet
gezond en werk dagelijks alsof ik geen AOW’er ben.
Voor de rest gaat alles goed.
Henk Christ

Chocolate fudge
Een heerlijk recept van Marjo Eshuis. Dit was een van de toetjes tijdens
de vrijwilligersavond. Het proberen meer dan waard!
Ingrediënten:
1 blikje gecondenseerde melk van Friesche Vlag (te vinden bij de
kokosmelk)
2 eetlepels boter
350 gram pure chocolade
vulling naar keuze (nootjes, gedroogd fruit of iets dergelijks)
Hulpmiddelen:
Steelpannetje
bakblik of siliconenvorm
hakblok en een diepvries
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Voorbereiding:
Maak de nootjes een beetje kleiner in een vijzel of in de keuken
machine. Zorg ervoor dat je geen gruis krijgt! Het moeten wel echt
stukjes blijven, dat ziet er namelijk heel mooi uit.
Bereidingswijze:
Maak het blikje gecondenseerde melk open en leeg het in het
steelpannetje. Hak de chocolade in stukjes. Doe deze bij de melk en voeg
de 2 lepels boter toe. Verwarm dit langzaam al roerend. Voeg de
eventuele vulling toe. Roer de stukjes door het chocolademengsel heen,
maar bewaar een beetje gruis. Nu ga je het mengsel overgieten. Zorg
ervoor dat de laag niet te dun is (de vorm dus niet te groot!). Dan kan je
er een beetje notengruis overheen strooien. Laat het een tijdje afkoelen.
Nu zet je het geheel in de koelkast of in de vriezer. Na een paar uur, of
een nachtje, stort je de plak fudge uit de vorm en snij je er met een groot
keukenmes vierkantjes van. Werk snel, want fudge wordt op
kamertemperatuur plakkerig! Bewaar de fudge in een plastic bakje in de
koelkast.
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Engelermeer Veldloop
Kom lekker lopen en bedwing heuvels, gras en strand!
Op zondag 11 december 2016 organiseren we weer de Engelermeer
Veldloop! Het parcours rond het meer is afwisselend met gras, strand en
verharde
paden,
en
natuurlijk
heuveltjes.
Verplaats
je
zondagochtendrondje naar het Engelermeer en wissel je startnummer na
afloop in voor een lekkere kop soep!
Deze loop is voor alle leden van de club: pupillen, junioren, senioren en
masters, jong of oud, snel of langzaam. Ook de recreatieve lopers, die
niet per sé een snelle wedstrijd willen lopen, zullen veel plezier beleven
aan deze veldloop.
Schrijf je nu in via de link op onze website of op de dag zelf vanaf 9.30!
Vragen: engelermeerveldloop@oss-volo.nl
Meer informatie
Wat
Engelermeer Veldloop
Wanneer
11 december 2016
Waar
Recreatiepark
Engelermeer
Start
10:30 uur: Recr., Sen., Mast.
Korte Cross (M/V)
11:30 uur: Junioren (J/M)
12:15 uur: Pupillen (J/M)

Route
Meerheuvelweg 1, ’s-Hertogenbosch.
A59, Afslag 46 - Engelen,
volg de bordjes O.S.S.-VOLO.

Afstanden
Zie www.oss-volo.nl

Voorinschrijven
Tot en met 7 december via oss-volo.nl

Inschrijfgeld:
Na-inschrijving
Pupillen, Junioren C/D €4
Tot 30 minuten voor de start
Jun. A/B, Sen., Mast., Recr. €5
(€1 extra).
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Reünie
Een reünie organiseren is in veel gevallen een fors karwei. Dat was ook
het geval betreffende de reünie van voormalige atleten die ruim 50 jaar
geleden lid waren van O.S.S.-VOLO. Organisator Henk Christ, looptrainer
bij de club in de zestiger jaren, kan hierover meepraten. Hij begon met
het uitzetten van een olievlek met als gevolg dat hij geleidelijk meer
contacten kreeg met oud-atleten die er weer voor zorgden om met
anderen in contact te komen. En zo slaagde Henk erin toch zo'n 35
mensen te vinden die bereid waren te komen op de reünie welke
gehouden werd op 29 oktober jl.
Voor de plaats werd gekozen het huidige complex van O.S.S.-VOLO in de
"Eendenkooi" te Den Bosch. De oud-atleten hadden destijds gedeeltelijk

toegang tot de sintelbaan van het toenmalige stadion "de Vliert". Wel
een enorm verschil! Het was toch wel een beetje spannend op die
zaterdagmiddag! Waren de oud-sporters nog te herkennen na ruim 50
jaar? En zou iedereen komen die dit ook had toegezegd?
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Welnu, stickers met de namen erop boden voortreffelijk uitkomst. En
het herkennen verliep best aardig hoewel het bij sommigen ietsjes
langer duurde. En na een uur gonsde het van stemmen en het
enthousiasme elkaar weer terug te zien werd nog eens extra
ondersteund met vele foto's uit die tijd. Vele herinneringen aan diverse
wedstrijden kwamen weer naar boven. Teleurstelling en vreugde over
behaalde resultaten werden nog eens nader besproken. En onder het
genot van lekkere hapjes en drankjes volgden er toespraken door Ruud
van Nistelrooy (namens het bestuur), Henk Christ en van
ondergetekende.
Zeer bijzonder was de komst van dhr. Kemperman, huisarts en destijds
ook clubarts van O.S.S.-VOLO. Op 92 jarige leeftijd liet hij nog volop
blijken zeer geïnteresseerd te zijn in de mensen die zo'n halve eeuw
geleden lid waren. Andere voormalige leden zoals Jeroen van Dillen,
Huub ter Beek, Margot Mombers, Hans Dona, Wim en Jan van
Kollenburg, Madeleine Melman, Truus Wolthoorn, Geert Hulshof en de
gebroeders Verhoeven waren nog zeer goed op de hoogte van de
wedstrijden die begin en midden jaren zestig plaatsvonden.
Oude tijden herleefden en de toenmalige hits van de Beatles en de
Rolling Stones kwamen ook aan bod. Na het maken van een aantal
groepsfoto's waarvan 1 exemplaar in het Brabants Dagblad werd
afgebeeld werd deze mooie reünie geleidelijk beëindigd. Met trots en
blijdschap kan worden teruggekeken op een prachtig evenement!
Dat men in goede gezondheid verder mag leven...!
Huub van Norde

Verslag vrijwilligersavond vrijdag
Dit jaar was de organisatie van de vrijwilligersavond in handen van de
groep van Pieter. Met vereende kracht werd er een gezellige avond in
elkaar gezet. De opkomst was goed, zo'n 50 vrijwilligers genoten van
lekker eten, een optreden en een quiz.
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Het thema was Italië en dat was vooral merkbaar in het eten en de borrel
na afloop.
Tomatensoepen, goedgevulde groene salades, pizza's, rijstschotel,
caprese, focaccia met kruidenboter, Italiaanse kazen met druiven,
chocolademousse, taart en chocolade koekjes toe, afgetopt met een
lekkere amaretto of limoncello bij de koffie of thee. Alles eigengemaakt
en vers, alleen daarom al wil je vrijwilliger worden bij O.S.S.- VOLO! Dat
juist op deze avond de afwasmachine stuk was mocht de pret niet
drukken, de barmannen en vrouwen draaiden hun hand niet om voor een
afwasje meer of minder.
Daarna kwamen er twee mystery O.S.S.-VOLO'ers (rokend!) binnen met
een kruiwagen vol materialen. In een korte sketch maakten ze duidelijk
hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de club, en met de lachers op de hand
vertrokken ze in clubtenue richting de baan.
Vervolgens werd iedereen opgedeeld in groepjes van > 4 personen en
werd er live en online gestreden in een spannende algemene kennis quiz.
De winnende groep kreeg een lekkere ijstaart. Ook Wout van Dongen
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werd door het bestuur verrast met een bloemetje vanwege zijn 5e plaats
als clubheld van de amateursport.
Tot slot werd de
vloer vrijgemaakt
voor
een
stoelendans.
Eerst de dames,
daarna de heren.
Gelukkig is er
niemand
geblesseerd
geraakt
al
scheelde dat niet veel! Want ook hier blijkt dat lopers gedreven en
enthousiast (zeg maar: fanatiek) zijn. Rond 01:30 uur hebben we de
lichten uitgedaan.
We vonden het een geslaagde avond en kijken er met plezier op terug.
Iedereen uit de loopgroep van Pieter die hieraan meegewerkt heeft:
BEDANKT!
De Vrijwilligerscie

Uitloting clubcertificaten 2016
In de Bestuursvergadering van november 2016 heeft de jaarlijkse loting
plaatsgevonden voor de aflossing van de clubcertificaten. Ter
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 2016 zijn uitgeloot:
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Nummer:
Eigenaar:
Bedrag:
2004013
Ad Kuijpers
€ 50
2004018
Wout Duinmaijer
€ 50
2004039
Abjan Jacobse
€ 50
2004050
Marian Janssen
€ 50
2004124
Inge Zwitserlood
€ 100
2004129
Alibert Bok
€ 100
Certificaathouders krijgen hun leningdeel teruggestort na overhandiging
van het originele certificaat aan de penningmeester. Dit kan via het
postvak in het clubgebouw of door middel van het opsturen naar: Edwin
Hofma, Florencestraat 1, 5237 EM, ’s-Hertogenbosch. Vriendelijk
verzoek: graag op het certificaat het IBAN-rekeningnummer vermelden
waar het bedrag op gestort kan worden.
Edwin

Lindingöloppet
Een tijd geleden
ontstond er in
het brein van
Leon en Hans
het maffe plan
om de ‘Svensk
Klassiker’
te
voltooien.
Leon, Hans en
Ruud liepen al
ooit in Zweden
de
Lindingöloppet:
een
30
kilometer lange
trailrun op het prachtige eiland Lindingö, bij Stockholm. Die moest op
herhaling, vonden zij, en dus haalden ze ons –Twan en Judith- over ook
in te schrijven voor deze run door de prachtige heuvels en bossen.
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Tuurlijk: samen lopen is altijd leuker! Maar wisten we wel dat deze
marathonwaardige loop een onderdeel was van ‘de Svensk Klassiker’?
Vier sportevenementen die je binnen 12 maanden moet volbrengen en
waarvoor je vier keer naar Stockholm moet afreizen. Stukje zwemmen,
stukje rennen, stukje langlaufen en stukje fietsen.
Inmiddels zitten er al ontelbare trainingsuren en twee van de vier
uitdagingen op. In juli zwommen Leon, Hans, Ruud, Franciene, Twan en
Judith een ‘stukje’ van 3 kilometer in het ijskoude open water van
Vansbro. Zelfs voor ons als marathonfitte lopers, is 3 km borstcrawl heel
andere koek! Na maanden voor dag en dauw trainen, waren we
allemaal rond het uur binnen. ZO KNAP!
Op 24 september genoten we van 30 loodzware kilometers stof, bos,
bergje op, bergje af, bomen, bomen, bomen, prachtige meertjes,
bootjes, bananen, sportdrank, het voelen dat je een lijf hebt (knieen,
kuiten, enkels... echt een total body workout), merken dat je een soort
mega-bruistabletlijf
hebt
wat
gewoon dóór kan,
het ontwijken van
boomwortels/gell
etjes/bananenschi
llen/kreupele
lopers/vallende
mensen,
de
aftellende
kilometer
borden... En dan
die heeeeeerlijke
finish!!!!..
Iedereen kwam
gelukkig binnen!
De 5 Zweedse
bikkels: Twan en
Ruud (2.51), Leon
(2.56), Judith en ik
(3.09), Hans (3.11) en ook ‘gelegenheidsbikkels’ Rolph (3.11) en zijn in
Zweden wonende vriend Erik (3.10).
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Op zondag gingen Franciene en Astrid voor hun 10 kilometers in de
rosabandetloppet. Voor hen was deze 10 een heuse marathon! Samen
met Jeanet, die 2 dagen langs het parcours de medaille van topsupporter
mocht krijgen, hebben we onze prestaties uitgebreid gevierd. Een beetje
loper weet hoe belangrijk supporters zijn!
Dat ‘stukje langlaufen’ dat in maart 2017 op de planning staat, is
trouwens ‘maar’ een ‘stukje’ van 90 km. Het verkrijgen van ons
startbewijs was al een kunst op zich. Binnen 2 seconden na de opening,
was de inschrijving gesloten! Al maanden trainen we naast het
zwemmen, rennen en fietsen op onze rolskies. Heftig hoor, deze nieuwe
sport. Hopelijk kunnen we in maart weer zo’n blij stukje schrijven! En in
juni 2017 nog eens. Na dat kleine stukje van 300 (!) km op de fiets. Het is
namelijk een feest om al die tijd samen te mogen trainen en te vieren
dat je iets kan leren wat je nooit dacht te kunnen. We komen er wel...
training voor training. Nu mag je nog lachen als je ons ziet stunten op
onze wieltjes. Over een tijdje hopen we jullie te melden dat de Zweedse
kanjers weer met nieuwe medailles naar huis zijn gekomen! We houden
jullie op de hoogte!
Twan en Judith

TOPvrijwilliger november/december 2016
De vrijwilligerscie waardeert vrijwilligers bij O.S.S.-VOLO en wil
regelmatig een TOPvrijwilliger in het zonnetje zetten. In deze TOPPUNT
krijgt Wout van Dongen een dikke

Wout was voorgedragen als clubheld van de amateursport 2016 en er
kon op hem gestemd worden. Met 149 stemmen is hij vijfde geworden!
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Wout, wat is je leeftijd? Ik ben 77 jaar.
Welke vrijwilligerstaken neem jij voor je rekening bij O.S.S.-VOLO?
Materiaal verzorgen, trainercoördinator, contact gemeente m.b.t.
scholen, bardiensten, jurylid bij wedstrijden (WOC), baan onderhoud
etc…
Loop je ook?
Ja, ik loop 2 a 3 x per week en train op dinsdag en donderdag bij Wim
Gielis.
Wat is je favoriete vrijwilligerstaak?
De kindertrainingen en school activiteiten, wedstrijden bezoeken.
Hoe lang doe je al vrijwilligerswerk voor O.S.S.-VOLO?
Sinds mijn 55e. Toen ik bij de DSM wegging en in Den Bosch kwam
wonen ben ik bij O.S.S.-VOLO gekomen en heb ik Jack Adema opgevolgd
als secretaris. Ik ben altijd een verenigingsman geweest, wij kregen thuis
te horen: 'als je ergens bij bent, ben je er bij'.
Ben je nog op meer plekken vrijwilliger?
Nee, alleen bij O.S.S.-VOLO
Waarom ben je vrijwilliger bij O.S.S.-VOLO?
Omdat ik zelf graag sport en het leuk vind om met kinderen en scholen te
werken.
NB later voegde hij er aan toe dat een recente gebeurtenis hem blij had
gemaakt en een beter antwoord was op bovenstaande vraag: een pupil
had hem buiten de club in een andere context herkend en een high five
gegeven. Toen zijn moeder vroeg wie 'die man' was, zei het kind 'dat is
super Wout!
Wat brengt het je?
Ik word er happy van!
Wat voor tips heb je voor de vrijwilliger?
Betrokkenheid tonen, dat moet in je zitten en is belangrijk.
Wie vind jij een TOPvrijwilliger?
Ruud van Nistelrooij, Jan Bloo
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Diverse uitslagen herfst 2016
16 september Rusheuvelloop, Oss 5km
Edwin Hofma

20.08

18 september Rooise crossloop, Sint Oedenrode 8km
Rudo van den Brink

34.55

18 september Ekoplazaloop, Uden 1/2 marathon
André Boel

1.28.35 Hennie van der Horst

Erik Wolfs

1.28.36

1.38.39

24 september Vredesloop, Den Haag 10km
Frits van Helsdingen

55.05

02 oktober Wallenloop, Heusden 29.4km
Rudo van den Brink

2.54.30

02 oktober Meierijloop, Vught 10km
Edwin Hofma

41.28

Hennie van der Horst

44.10

Harrie Vermeils

44.13

02 oktober Meierijloop, Vught 5km
Eefje Brul

26.40

Kris Bulten

28.49

Carla Jacobs

32.04

02 oktober Singelloop, Breda 10km
Martijn Aardema
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51.00

Aimee Driessen

1.06.00

Peter Nouwen

55.48

02 oktober Singelloop, Breda 5km
Carolien Bosman

31.18

9 oktober Devilstrail Utrechtse heuvelrug, Doorn 16km
André Boel

1.13.00

9 oktober Marathon Eindhoven, Eindhoven hele marathon
Frans Krooswijk

2.46.53 Laura Vermeulen

Erik Wolfs

3.02.29

4.14.25

9 oktober Marathon Eindhoven, Eindhoven halve marathon
Rob Nijskens

1.18.31

Marjo Eshuis

1.38.46

Thijs Verhagen

1.22.50

Rianne Jansen

1.43.11

Adri Henskens

1.23.45

Josine Weijers

1.50.28

Henk van de Giessen

1.27.34

Susanne Hommen

2.02.06

Hans Heirman

1.29.30

Kirsten Mollet

2.10.01

Edwin Hofma

1.30.55

Peter Nouwen

2.14.19

Geert Mulders

1.33.54

16 oktober TCS Amsterdam marathon, Amsterdam hele marathon
John van den Dungen 3.32.43

Jan Ploegmakers

3.48.44

16 oktober Devilstrail Drunense duinen, Drunen +/-31,5km
Rudo van den Brink
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2.57.57

Hans Heirman

3.10.26

16 oktober Devilstrail Drunense duinen, Drunen +/-24,5km
Adri Henskens

1.58.01

André Boel

2.04.57

Marjo Eshuis

2.32.08

23 oktober Docfa cross, Oss 9,9km
André Boel

43.41

Hennie van der Horst

49.18

Jos Wolfs

44.41

Karin Boel

57.28

Rudo van den Brink

45.41

30 oktober Devilstrail Rijk van Nijmegen, Nijmegen 22,2km
André Boel

1.46.47

Rudo van den Brink

1.59.58

30 oktober Devilstrail Rijk van Nijmegen, Nijmegen 11,1km
Amely Verreijen

1.13.18

30 oktober Najaarscross, Bleiswijk 8,6km
Henk van de Giessen

40.28

5 november Vestingstadrun, Woudrichem halve marathon
Hennie van der Horst

1.38.13

6 november Berenloop, Terschelling hele marathon
Adri Henskens

3.02.36

Dennis Riebeek

3.26.53

Frans Krooswijk

3.02.37

Harry Barendse

3.41.48
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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

28

PRIKBORD
Doe ook mee!!

Je krijgt een nieuwe

11 december
Engelermeerveldloop

baan!

(zie artikel in dit
clubblad)

Voorjaar/zomer 2017
wordt onze atletiekbaan
vervangen.
Dus een aantal weken geen

Gek van chocola?

baantrainingen!

Zie recept in dit
clubblad

Kerstborrel
Donderdag 22
december
Fijne feestdagen
&
Gelukkig 2017

29

na de training
in het clubhuis

Activiteitenkalender Winter 2016-2017
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
11 dec
17 dec
18 dec
18 dec
22 dec
26 dec
31 dec
8 jan
8 jan
14 jan
15 jan
15 jan
15 jan
15 jan
22 jan
28 jan
29 jan
29 jan
29 jan
3-5 feb
4 feb
5 feb
5 feb
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Evenement
Engelermeer veldloop: div. afstanden
Longest night trail Vught: 5-10-15 km
Lidocross: div. afstanden
Herperduin cross: div. afstanden
Kerstborrel O.S.S.-VOLO! 
Kangoeroeloop: 5-7,5-12-15-21,1 km
Sylvesterloop: 5,5-11-16,5 km
Gelukkig nieuwjaar allemaal!
Bedaf cross: div. afstanden
½ marathon van Egmond
Indoor D’n Ouwe Toren, Pup & Jun GAC Gemert
Witte Ruysheuvelcross: div. afstanden
Dieprijtcross: div. afstanden (KCC-circuit)
Dijkenloop: 5-10-15 km
Goirle cross: div. afstanden (MBCC-circuit)
Spiridon cross: div. afstanden (MBCC-circuit)
Mastbos trail: 18 km
Mastbos cross: div. afstanden (MBCC-circuit)
Joe Mann Bosloop: div. afstanden (KCC-circuit)
Indoor O.S.S.-VOLO
NK Indoor Masters
Lithse Ham cross
Dommelcross: div. afstanden
Heuvelrugcross: div. afstanden

Plaats
Den Bosch
Vught
Waalwijk
Herpen
Clubgebouw
Vught
Middelrode
Nistelrode
Egmond aan Zee
Beek en Donk
Oss
Eersel
Den Dungen
Goirle
Rijen
Breda
Breda
Best
Den Bosch
Apeldoorn
Lith
St-Michielsgestel
Uden

11-12 feb
12 feb
19 feb
19 feb
19 feb
19 feb
25 feb
26-28 feb
28 feb
4 mrt
5 mrt
12 mrt
12 mrt
19 mrt
26 mrt

NK indoor Senioren
Wedertcross: div. afstanden
NK indoor Junioren
Commanderije bosloop
Atledocross: div. afstanden
Karpencross: div. afstanden
Kruikenloop: 15 km
Carnaval 
Lunettencross: div. afstanden
Indoor AV Oss’78
Rico Salvettiloop: 10 km
Rusheuvelcross: div. afstanden
Parkcross: div. afstanden
Attilarun: 10 km
Drunense Duinenloop: 4,5–10–21,1 km

Apeldoorn
Valkenswaard
Apeldoorn
Gemert
Dongen
Eindhoven
Tilburg
Vught
Oss
Moergestel
Oss
Uden
Tilburg
Drunen

Het mooiste wat er is
Wat zou het mooi zijn als aan het eind van het jaar het
gebruikelijke terugblikken en balans opmaken voor iedereen
positief zou uitpakken.
Dat bijvoorbeeld ons gemeentebestuur lering heeft getrokken uit
het fiasco van de Bartenbrug bij de realisering van het nieuwe
Theater aan de Parade.
Wat zou het ook mooi zijn als alle boze witte mannen zonder
daarvoor op yoga te moeten, of een schildercursus te moeten
volgen in Zuid-Frankrijk ter waarde van €1500,= inclusief een
strooien hoed en teenslippers, ineens ontdekken dat zij hun: ‘de
politiek ziet mij niet’ verwarren met: ‘ik krijg mijn zin niet’.
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Wat zou het mooi zijn als ik mij morgenochtend
bijna verslik in de jus d’orange bij het lezen van
het artikel in de krant waarin Donald Trump
aangeeft zich terug te trekken als president, en ik
vervolgens mijn loopschoenen aantrek en van
pure euforie met twee vingers in de neus een
duurloop van drie-en-een-half uur volbreng.
Maar nog mooier zou het zijn als nog vóór Kerst
alle kinderen van Aleppo weer bovengronds
kunnen spelen omdat hun president plots het licht
heeft gezien en halsoverkop met vrouw en
kinderen naar Abchazië is vertrokken waar hij -op uitnodiging van
een goede vriend- zijn intrek heeft gevonden in de voormalige
datsja van Stalin.
En het allermooiste is, op een donderdagavond langs de
atletiekbaan te staan, en de vrolijke chaos van de jeugd van
pakweg 6 tot 12 jaar te aanschouwen, waarbij het soms lijkt of al
die oefeningen, spelletjes, rondjes lopen en in de weg lopen,
alleen maar bijzaak zijn bij het plezier van lekker met z’n allen
buiten bewegen.
Maar écht het allermooiste is een duurloopje in de polder, laat in
de herfst, als alle maïs van de akkers is, de temperatuur zo’n 4 à 5
graden onder nul, maar de zon nog voldoende kracht heeft dat een
muts niet nodig is, en dan loop je daar met de Stones tussen je
oren: “You can’t always get what you want”.
A.Chilles
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