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Van de redactie
Nee, weer geen Elfstedentocht dit jaar.
Maar met de temperaturen van de laatste dagen vermoed ik dat velen
reikhalzend uitkijken naar de komende lente.
Voor ons clubblad zal deze
nieuwe lente ook “een
nieuw geluid” betekenen.
De jeugdcommissie heeft
het plan opgevat voor meer
aandacht voor de jeugd in
ons clubblad. Als redactie
kunnen wij dat natuurlijk
alleen maar ondersteunen.
We zoeken nog naar de
juiste plek en vorm, maar
het eerste ‘jeugdhoekje’ is
een feit.
Maar er staat meer te gebeuren de komende tijd: NL doet, stemmen
tellen op 15 maart, de ALV van 11 april en de baan die vervangen gaat
worden. Je leest er verderop van alles over.

Maar nu eerst:

Veel plezier!!
Karin en Koos
Heb je kopij? Wacht niet tot het laatst. De sluitingsdatum voor het volgende
nummer is: Woensdag 19 april 2017
Graag per e-mail naar: karinboel@hotmail.nl / koos.fennis@gmail.com
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Van het bestuur
In de aanloop naar de algemene ledenvergadering die snel
dichterbij komt, op 11 april a.s. om precies te zijn, bruist het
(bestuurlijk) van de activiteiten.
De enquêtes die zijn uitgestuurd om het vrijwilligerspotentieel te
inventariseren en meningen te peilen over de vereniging en haar
toegevoegde waarde roepen gemengde gevoelens op.
Enerzijds blijven de reacties beperkter (ongeveer 25 à 30 % van
het aantal leden reageerde) dan het bestuur en de
vrijwilligerscommissie hadden gehoopt en verwacht, maar
anderzijds ontstaat er wel het beeld van een springlevende club
waar het goed toeven is en die nog lang niet aan het einde van de
groeimogelijkheden is.
De sponsorcommissie heeft zichzelf opnieuw uitgevonden en
zoekt naar mogelijkheden het ledenaantal tegen de landelijke trend
in te laten groeien. Daarbij wordt onderzocht hoe wij ons nog meer
kunnen richten op de vereniging als plek om nieuwe dingen op
loopsportgebied te beleven.
De commissie richt zich in dit verband ook op het werken aan een
grotere naamsbekendheid
van onze vereniging en
een grotere plaats in de
stad. De directe omgeving
van de club blijft daarbij
van groot belang, maar
ook de verbinding met de
andere delen van de stad
krijgt meer aandacht. Op
die manier hoopt het
bestuur een groter bereik voor onze vereniging te realiseren.
De verbinding met de rest van de wereld is er ook bij het
komende stemfeest op 15 maart a.s. De vereniging mag zich
verheugen in een groot aantal stemmentellers die per hoofd een
mooi bedrag voor de verenigingskas gaan binnenbrengen. Wie er
ook gaat winnen in Den Haag, wij winnen daarom ook.
De planning voor de renovatie van de baan ligt ook op stoom en
de aanpassingen die het team toepast, gaan die baan nog beter
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bruikbaar maken voor de club. Dat past dan weer mooi bij het
streven om daar meer mensen naar toe te krijgen.
Onder de bezielende leiding van Ruud van Nistelrooij wordt
gewerkt aan een nieuw beleidsplan nu het oude expireert.
Op 8 februari jl. was er daarom een inspirerende brainstormavond
over dit nieuwe beleidsplan, waaraan circa 30 mensen deelnamen.
Op deze bijeenkomst kwamen, naast algemeen beschouwende
onderwerpen over de huidige betekenis en plaats van de
verenigingsgedachte, ook veel praktische zaken en ideeën aan de
orde. Bij de inventarisatie van die in dat nieuwe beleidsplan te
verwerken ideeën, is er ondersteuning van twee stagiairs van de
HAN in Nijmegen, zodat het werk klaar kan zijn voor 11 april a.s.
en het nieuwe plan aan de ALV kan worden gepresenteerd.
Ook nieuw zijn de trainersjassen die zijn gearriveerd, zodat de
representatie van de vereniging weer mee kan met de concurrentie. Samen met de straks gerenoveerde baan en de nieuwe
bestuurlijke basis heeft dit veel weg van een totale make-over.
Die gedachte wordt nog versterkt door de plannen voor de
aankomende NL-Doet dag op 11 maart a.s. Een aantal clubleden
zal dan een voorjaarsschoonmaak en een reparatieronde
uitvoeren, waarbij het
clubhuis, de tribune en het
kleedkamer gebouw stevig
onder handen genomen
zullen worden.
Natuurlijk is er, als
belangrijkste onderwerp, ook
nog onze "core business". Die wordt op 1 april a.s. vormgegeven
in de clubkampioenschappen voor onze jeugdleden. De bedoeling
is dat ieder jeugdlid daar aan deelneemt. De jeugdcommissie geeft
op dit moment het programma voor die dag nog vorm en is daarbij
ook nog op zoek naar juryleden.
Tenslotte: de winter lijkt niet meer terug te komen. Nog even en
de hesjes kunnen weer in de kast. Het bestuur ziet uit naar een
nieuwe lente voor onze vereniging.
Geniet van het rennen.
Jeroen Cliteur, secretaris
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Jeugdleden gezocht!

We willen graag in het clubblad van O.S.S.-VOLO wat meer ruimte
gaan geven aan de jeugd en hiervoor hebben we jeugdleden
nodig.
Het clubblad verschijnt 5 keer per jaar en we willen proberen om
een aantal pagina’s te gebruiken speciaal voor de jeugd. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld:
Woordzoeker
Tekening
Verhaaltje (over de training, wedstrijd, evenement, etc.)
Interview tussen leden
Verslag over een wedstrijd
Hoe je sport en studeren kunt combineren
Uitgaantips
Iets anders
Maar misschien wil je wel (samen) de jeugdredactie gaan vormen.
Dit houdt in:
het verzamelen van de stukjes, eventuele nieuwe onderdelen
bedenken en zorgen dat de stukken netjes en op tijd aangeleverd
wordt. Dit kan zeker iets zijn voor junioren, een mooie kans om wat
ervaring op te doen.
Kortom, heb je iets leuks wat je wilt delen of wil je graag deel uit
maken van de redactie laat het weten via jeugd@oss-volo.nl.
Een eerste aftrap is gegeven door o.a. Pleun Weijkamp die een
verslag heeft gemaakt van de afgelopen filmavond (die niet
helemaal soepel was verlopen) en ze heeft een leuke woordzoeker
gemaakt.
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Filmavond
Vrijdag 3 februari hadden we bij de club filmavond voor
jeugdleden. Iedereen mocht van thuis een kussen of deken
meenemen om op te zitten. Helaas werkte de beamer niet mee.
Terwijl Frank (vader van Damine, Anora en Bastjan) zijn beamer
thuis aan het halen was, heeft
Chantal een atletiekquiz
gedaan. De AC had gezorgd
voor chips en limonade of
chocolademelk. Toen Frank
terug was, probeerden ze de
film te starten. Na een beetje
prutsen was het Franklin en
Frank gelukt om de film af te
spelen. Helaas hebben we de
film niet af kunnen kijken en
gaan we over een paar weken
een vervolg/deel 2 van de film
kijken.
Pleun

Prijsvraag!
Bedenk een leuke naam voor het nieuwe
jeugdhoekje in ons clubblad. Stuur die naar de
redactie (adres: zie blz 2) en wie weet win jij een
leuke verrassing!!
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Woordzoeker atletiek
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VORTEX
ATLETIEKBAAN
HORDE
REN
STARTNUMMER

BIDON
KOGELSTOTEN
SPEERWERPEN
VERSPRINGEN

EEN RNDJE OP DE BAAN MET:
Viggo Tijbosch; deze 12-jarige traint nu nog bij
onze junioren, maar de redactie denkt dat hij zo maar
eens van zich kan laten horen op de Olympische
Spelen van 2028. Grootspraak? Écht niet!
Ten eerste komt hij uit een heuse atletiekfamilie zoals
je die nog maar zelden ziet, ten tweede liep hij onlangs
de 6e tijd van Nederland bij de NK indoor én hij droomt
nu al van deelname aan de OS!
Het werd hoog tijd dat wij deze kanjer aan jullie
voorstellen.
Wie wonen er bij jou in huis?
Mijn vader Guillin, mijn moeder Chantal, mijn zussen Rosa
en Chloé. Rosa is negen en zit bij de pupillen en Chloé is
bijna zes en mag dan ook gaan beginnen als mini. Ze kan
niet wachten! Papa is jurylid bij O.S.S.-VOLO en mama
loopt in een loopgroepje en is lid van de AC. We zijn
inmiddels een echte atletiekfamilie en dat allemaal omdat ik
toen ik zes was, riep: “Ik wil op hardlopen!”
Wat staat er altijd bij jullie in de koelkast?
Boter, kipfilet en appels. Soms eet ik wel vier appels op een
dag!
Vertel eens over school, je klas, wat je later wilt worden, etc.
Ik zit op de L.W. Beekmanschool in Den Bosch in groep 8 en
ik heb het daar prima naar mijn zin omdat ik heel leuke
vrienden heb en de Beekmanschool een goede school is.
Mijn lievelingsvakken zijn gym en pauze. De rest vind ik,
eerlijk gezegd, saai. Volgend jaar ga ik naar het Maurick
College in Vught. Daar hebben ze een programma voor
kinderen die extra atletiek willen doen. Erik Cadee geeft les.
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Die is begonnen bij O.S.S.-VOLO. Later wil ik topsporter
worden of gymleraar.
Met wie zou je absoluut NIET 24 uur willen worden
opgesloten?
Met een slak, want die zijn eng.
Waar ben jij op zondag 26 februari om 11.11 uur?
Bij oma in Vught om de optocht te kijken die daar door de
straat komt.
Even over je trainingsgroep. Wie is jouw trainer, hoe groot is
de groep, wat zijn je favoriete afstanden, enz.
Ik zit bij de Junioren D1 en Joren is de trainer. Er zitten
ongeveer 20 kinderen in onze groep. We trainen 2 keer per
week op de baan en nog een keer op zaterdag op de
zandverstuiving in Rosmalen. Dat doet Joren dan samen
met Franklin en Juliette. Mijn favoriete onderdelen zijn
verspringen en sprinten. Er zijn eigenlijk geen onderdelen
waar ik een hekel aan heb…
Wat doe je nog meer in je vrije tijd behalve atletiek?
Ik speel graag spelletjes op mijn telefoon: bijvoorbeeld Clash
Royale en Pixel Gun. Verder speel ik vaak buiten en
kattenkwaad uithalen met mijn vrienden in de stad vind ik
ook wel leuk.
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Welke zanger(es) mag op jouw verjaardag een liedje komen
zingen?
Usain Bolt heeft ook een liedje opgenomen en dat mag hij
komen zingen. Hij is vast niet de allerbeste zanger maar wel
de allerbeste sprinter ter wereld en dan zou ik hem kunnen
ontmoeten!
Wat zijn je prestaties en records van de afgelopen tijd, hoe zie
je je atletiektoekomst?

Foto: Ed Turk

Ik doe in het winterseizoen veel indoorwedstrijden maar de
leukste wedstrijd van de afgelopen tijd was de NK indoor in
het Omnisport in Apeldoorn omdat ik daar 3 PR’s heb
gehaald. (60 m sprint 8,83; verspringen 4,23; kogelstoten
7,69) Met sprinten was ik zesde van Nederland. Met
kogelstoten zevende en met verspringen tiende. Het was een
leuke dag omdat het leek alsof ik een echte topsporter was.
Heel officieel. Voor elk onderdeel moest ik me melden in een
callroom en er was elektronische tijdmeting op de baan.
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Toen ik uiteindelijk via kwalificaties en een halve finale ook
nog de finale 60 meter sprint mocht lopen, kon ik het
eigenlijk zelf niet geloven. Ook bij verspringen en
kogelstoten kwam ik in de finale. Het was een superleuke
ervaring! Later wil ik op de Olympische Spelen goud winnen.
Of het gaat lukken, weet ik niet maar ik heb een droom!
Hoe lang kun jij zonder telefoon?
Niet zo lang maar papa en mama zijn best streng dus ik zit
er niet te vaak op.
Stel, je moet 6 weken een maatschappelijke stage vervullen
bij een instelling naar keuze. Waar zou dat zijn?
Ik zou dan iets willen doen voor gehandicapte mensen die
ook willen sporten. Bijvoorbeeld rennen met blinden.
Wanneer heb jij voor het laatst voor een verrassing gezorgd?
En bij wie?
Toen een vriend jarig was, hebben we geld bij elkaar gelegd
voor een grote Pokemonset. Hij was echt blij.
Vond jij het ook zo erg voor Kanye West, toen hij laatst moest
worden opgenomen?
Wie is dat???
Viggo

Karin en Marjo op crossavontuur
In Oss en omstreken wordt al jaren een crosscompetitie georganiseerd.
Daar is altijd wel een aantal O.S.S.-Volo leden te vinden. Zo ook wij dit
jaar. Bij de Witte Ruysheuvelcross op een motorcrossclub (geen Hells
Angel gezien) ontmoeten we elkaar. Doe jij ook mee? We starten in een
wit landschap dat steeds modderiger wordt. Zes rondjes, best pittig. En
na afloop blijkt dat we beiden kans maken op een podiumplek. En dat is
voor ons niet zo moeilijk want er zijn maar weinig vrouwen in onze
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categorie die meedoen. Leuk doel dus. Om mee te doen voor het
eindklassement, moeten we minimaal 4 crossen lopen.
De Herperduincross (waar Karin niet bij was) is een aanrader. Lekker
door de bossen en stukjes zandverstuiving. Omkleden in het bos in de

openlucht.
De Lithse Hamcross speelde zich af op een mooie dag aan de rand van
een grote plas. Het leek op onze eigen Engelermeerveldloop, maar dan
met heel veel bochtjes en nog meer heuveltjes.
Inmiddels hebben we ieder aan 3 crossen meegedaan en we hebben er
nog één te gaan op 12 maart in Oss, de Rusheuvelcross.
Waarom crossen?
Marjo: ik wil sterker worden en dat gecross is eigenlijk heel leuk. Je kunt
niet voluit gaan maar te langzaam wil ik ook niet. Al die heuveltjes en
bochtjes. Eigenlijk helemaal niet leuk. Het is een soort van strijd met
jezelf. Een mooie afwisseling tussen baan, bos en weg.
Karin: je wordt er inderdaad sterker van en je loopt vaak in heel mooie
gebieden. Het is weer eens wat anders tussen al de wegwedstrijden in
en je tijd is niet zo belangrijk. En als je dan ook nog kans maakt op een
podiumplek wordt het wel heel leuk!
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In het volgende clubblad lezen jullie over de afloop van dit avontuur.
Marjo en Karin

Cursa dels Nassos
Eind december ben ik een paar dagen in Barcelona geweest. Oud
en nieuw zou ik ook daar vieren en omdat er overal ter wereld
Silvesterlopen worden gehouden op oudejaarsdag ben ik wat gaan
rondsurfen op internet en zowaar vond ik een Silvesterloop in
Barcelona: Cursa dels Nassos. De loop heeft deze naam omdat het
iets te maken heeft met neuzen waar je achteraan moet lopen /
jagen. Iedereen loopt dan ook met een grote nepneus op. Technisch
gezien loop je met hardlopen ook je neus achterna, maar dat
terzijde. De start / finish was maar 2 kilometer van het hotel. Een
“thuiswedstrijd” dus.
De voorinschrijving sloot die dag, dus heb ik me snel nog even
ingeschreven via een Spaans inschrijfformulier. De gele chip die
hier eigenlijk niet meer wordt gebruikt is daar nog heel actueel. Ik
had deze nodig om me in te schrijven. Gelukkig heb ik ‘m nog en
het inschrijven lukte.
Op naar Barcelona. De weersvoorspellingen waren erg goed, dus
een korte tight in de tas gegooid.
In Barcelona heb ik tussen het cultuursnuiven door mijn
startnummer opgehaald bij de atletiekclub. Een prachtige blauwe
atletiekbaan, gelegen aan het strand! Ik zie zo voor me dat je daar
in de zomer na de training even een verfrissende duik in de zee
neemt.
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Op 31 december om 17.30 uur was de start. Er deden zo’n 14.000
lopers mee en er waren veel startvakken. Omdat ik laat had
ingeschreven en geen eindtijd kon opgeven, was ik ingedeeld in
het laatste startvak, in de bypass. Ik heb me een paar vakken naar
voren weten te smokkelen. Ik viel wel op tussen al die
Spanjaarden. Na een langzame start, want erg druk, kwamen we
op een mooi en breed parcours. Elke 500 meter stond aangegeven,
maar de afstanden weken al snel af. Uiteindelijk bleek het wat
langer te zijn dan 10 kilometer. Ik had al snel een lekker tempo
gevonden en heb de hele route alleen maar lopers ingehaald. Dat
voelt best goed, het lijkt dan of je heel erg hard gaat (of lopen de
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Spanjaarden zo langzaam?). Nog even een sprintje naar de finish
waar we met een lasershow en DJ werden binnengehaald, flesje
water opgehaald en snel met de metro terug naar het hotel.
Daarna heb ik nog oud en nieuw gevierd in de stad. Al met al een
leuke ervaring.
Angelina

TOPvrijwilliger
Interview met Jan Bloo
TOPvrijwilliger februari / maart 2017
De vrijwilligerscie waardeert vrijwilligers bij O.S.S.-VOLO en wil
regelmatig een TOPvrijwilliger in het zonnetje zetten. In deze TOPPUNT
krijgt Jan Bloo een dikke

Jan, wat is je biologische leeftijd en wat is je geestelijke leeftijd?
Biologisch 60 jaar. Geestelijk loop ik toch wel enkele jaren achter.
Loop je ook?
Ik kan hard lopen maar ben geen hardloper.
Welke vrijwilligerstaken neem jij voor rekening bij O.S.S.-VOLO, en
sinds wanneer?
Ik ben achter de schermen in mijn vrije tijd vooral bezig met het
organiseren van atletiekwedstrijden, van begin tot en met nazorg,
samen met Wout van Dongen en onderhoud ik de website. Op
wedstrijddagen zelf ben ik wedstrijdleider of bemens ik het
wedstrijdsecretariaat en als het nodig is, hanteer ik de microfoon om te
speakeren.
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Waarom ben je vrijwilliger bij O.S.S.-VOLO?
Toen ik eind jaren 80 vorige eeuw in Rosmalen kwam wonen en Gerard
Gerritse, destijds mijn overbuurman, me vroeg om bij O.S.S.-VOLO te
komen helpen, heb ik meteen toegezegd. O.S.S-VOLO is een gezellige
vereniging en ik ben vrijwilliger geworden omdat ik niet graag stil wil
zitten.

Wat brengt het je?
Voldoening en energie omdat atletiek kei leuk is. Daarnaast leuke
contacten met andere vrijwilligers.
Ben je nog op meer plekken vrijwilliger?
Naast het vrijwilligerswerk bij O.S.S.-VOLO ben ik actief binnen de
Atletiekunie als taak coördinator (TACO) jurybeheer (o.a. toewijzen
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wedstrijdofficials) en in het weekend vaak als official (wedstrijdleider of
scheidsrechter) bij baan en wegwedstrijden. Daarnaast ben ik binnen de
regio Athletic Champs (AC) Coördinator, opleider en voorzitter regio 15
WOC overleg.
Werk je daarnaast ook nog?
Ik ben internationaal fulltime flexibel werkzaam als Corporate Director
Quality Assurance bij Rescop, mijn werkgever, en als Senior IT
Compliance Consultant bij Abbott, mijn opdrachtgever.
Waar word je boos van, waar kun je niet tegen?
Dat er steeds meer mensen zijn die het te druk hebben met zichzelf. Kan
niet tegen te veel chocolade. Daar krijg ik uitslag van.
Waar word je blij van?
Als we met z’n allen weer een klus hebben geklaard. Maar ik word ook
blij van een heerlijk voorjaars zonnetje en een goed koud biertje.
Wat heeft recent veel impact op je gemaakt en is je bijgebleven?
Het overlijden en verlies van mijn vader. Mijn vader had verschijnselen
van Lewy Body dementie en dat is me bijgebleven.
Wat wens je de club?
Een mooie en gezonde toekomst! Dat we over 5 jaar, in 2022, ons 100
jarig jubileum groots kunnen vieren middels het organiseren van een
waardige atletiekwedstrijd op een mooie accommodatie, ondersteund
met een enthousiast vrijwilligersteam.
Heb je nog O.S.S.-VOLO activiteiten die je speciaal onder de aandacht
wil brengen?
Op 1 april as. clubkampioenschappen.
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Stemmentellers gevraagd bij verkiezingen
Op woensdag 15 maart 2017 zijn er weer verkiezingen voor
de Tweede Kamer.
Zoals ook bij vorige
verkiezingen gaan we
dan 's avonds bij een
aantal stembureaus in
de gemeente 'sHertogenbosch met veel
vrijwilligers helpen bij
het tellen van de
uitgebrachte stemmen. De gemeente geeft ons hiervoor een
mooie vergoeding voor de clubkas. Dit keer willen we met 70
vrijwilligers aan de slag. Dat zijn er 10 meer dan de vorige
keer. Mag ik die avond weer op jullie medewerking rekenen?
Ik hoop dat jullie dan ook een aantal extra leden, vrienden of
familieleden kunnen enthousiasmeren om mee te helpen met
stemmen tellen! We hebben ook nog enkele reservetellers
nodig. Willen jullie de namen en 06-nummers even aan mij
per mail melden? Ik stuur per mail nadere informatie. We
gaan ervoor!
Mede namens het bestuur: bij voorbaat dank!
Ruud van Nistelrooij, lid bestuur
E-mail: ruud@vannistelrooij.demon.nl
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Diverse uitslagen najaar 2016.
04 december Montferland Run, ’s-Heerenberg 15km
Josine Weijers

1.12.11

Frank van Dongen

1.12.57

Erik Wolfs

1.13.40

11 december Engelermeer veldloop, ’s-Hertogenbosch 10.380m
Stijn van Geene

37.12

Geert Mulders

46.13

Joep de Winter

43.45

Rene Minkels

46.25

11 december Engelermeer veldloop, ’s-Hertogenbosch 8.650m
André Boel

35.05

Hans Heirman

39.46

Adri Henskens

35.23

Wim Kompier

42.30

Erik Wolfs

37.06

Marjo Eshuis

42.57

Edwin Hofma

38.18

Lieve Teugels

45.41

Karel Weijkamp

39.24

Peter Bonten

52.40

Rudo van den Brink

39.43

11 december Engelermeer veldloop, ’s-Hertogenbosch trimloop
Esther Burls

19.52

Mathieu vd
Eertwegh

35.53

Auke Vos

21.40

Karin Boel

36.30

Marcel Bruinshoofd

28.14

Marian Post

38.50

Kirsten Mollet

28.30

Hilda Blok

42.17
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Rene Wittens

29.19

Gerard Wolters

43.00

Cinder Vis

34.02

Carla Jacobs

50.54

18 december Herperduin, Oss 8.5km
Adri Henskens

37.36

Rudo van den Brink

41.41

Marjo Eshuis

47.17

18 december Mescherbergloop, Eijsden 15.6km
Rob Nijskens

1.04.39

Dennis Riebeek

1.13.02

Michelle Rancher

1.04.56

Erik Wolfs

1.13.42

André Boel

1.07.34

Michiel Kluten

1.22.23

Thijs Verhagen

1.07.40

18 december Mescherbergloop, Eijsden 10.4km
Karin Boel

56.41

26 december Auwjaorscross, Oirschot 8.5km
Thijs Verhagen

36.04

15 januari Witte Ruysheuvelcross, Oss 9.2km
Rob Nijskens

38.34

Marjo Eshuis

51.35

Adri Henskens

41.38

Karin Boel

52.09

Rudo van den Brink 43.17
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28 januari Safari Trail, Arnhem 36km
André Boel

3.47.21

28 januari Safari Trail, Arnhem 25km
Karin Boel

2:25:00

29 januari Mastboscross, Breda 7km
Henk van der Giessen 31.20
4 februari Lithsehamcross, Lith 10.88km
Adri Henskens

44:55

Rik Wetser

58.30

Rudo van den
Brink

49:48

Karin Boel

59.04

Marjo Eshuis

57:54

5 februari Dommelcross, St. Michielsgestel 6.1km
Susanne Hommen 27:40

Esther Bruls

28:20

5 februari Dommelcross, St. Michielsgestel 6.1km
Rob Nijskens

50.11

Hennie van der Horst

1.02.48

Adri Henskens

54.14

Harrie Vermeijs

1.03.13

Edwin Hofma

56.57

Marjo Eshuis

1.07.04

Hans Heirman

1.00.20
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05 februari Midwinter Marathon, Apeldoorn 10EM
Peter Nouwen

1:35:18

12 februari Two rivers marathon, Zaltbommel Marathon
André Boel

3:34:56 Hennie van der
Horst

Erik Wolfs

3:35:19

3:44:24

12 februari Two rivers marathon, Zaltbommel Halve Marathon
Karin Boel
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1:50:36
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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
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PRIKBORD
15 maart!
Stemmen &
stemmen tellen (zie
oproep)

ALV
vergadering
op
Di. 11 april
B-there!!

NIEUW!!

in uw clubblad:

Jeugdhoekje, voor en
door jeugdleden
(gezocht)
Zie blz , 6 en 7

NL Doet
11 en 12 maart
Wat doe jij?
Voorjaar/zomer wordt
atletiekbaan vervangen.
Aantal weken geen
baantrainingen!
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Activiteitenkalender winter-voorjaar 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
21 feb
25 feb
26 feb
26-28 feb
28 feb
4 mrt
5 mrt
12 mrt
12 mrt
12 mrt
19 mrt
19 mrt
26 mrt
19 mrt
19 mrt
26 mrt
1 april
9 april
12 april
15 april
17 april
5 mei
6/7 mei
13 mei
21 mei
25 mei
25 mei
27 mei
28 mei
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Evenement
Sponsorloop Dream4Kids (mini's, pupillen, jun D)
Kruikenloop: 5 – 10 - 15 km
Run2Day Hoogtemeterchallenge Duivelsberg
Carnaval 
Lunettencross: div. afstanden
Indoor AV Oss’78
Rico Salvettiloop: 10 km
Rusheuvelcross: div. afstanden
Parkcross: div. afstanden
De Hel van Bakel (cross: 500m – 7km)
Attilarun: 10 km
½ marathon St. Anthonis (21,1 – 5 km)
Drunense Duinenloop: 4,5–10–21,1 km
Halderbergeloop (10 en 5,3 km)
Marathon Utrecht (42,2 – 21,1 – 10 – 5 km)
Venloop (21,1 - 10 – 5 km)
Rondje Vrachelen (10 km)
Marathon van Rotterdam (42,2 – 10,5 km)
Leemputtenloop (10 km)
Vennenloop (15 km)
Wielenloop (5 en 10 km)
Liberty run (5 EM)
Koning van Spanje Trail (van 11 – 37 km)
Kraaienloop (5 km)
5 mijl van Tilburg
PH-trail Vught (7 – 13 – 24 km)
Harry Schulting Games – baanwedstrijd
Trappistenloop (5 – 10 km en 5 EM): La Trappe 
Haagse Beemdenloop (10 en 15 km)

Plaats
O.S.S.-VOLO
Tilburg
Nijmegen
Vught
Oss
Moergestel
Oss
Uden
Bakel
Tilburg
St. Anthonis
Drunen
Oudenbosch
Utrecht
Venlo
Oosterhout
Rotterdam
Rijen
Oisterwijk
Rosmalen
Waalwijk
Gulpen
Oosterhout
Tilburg
Vught (PH)
Vught (PH)
Tilburg
Breda

Heroes
U heeft het ongetwijfeld vernomen via de media: Het is 20
jaar geleden dat er een Elfstedentocht verreden werd. Met
als superheld een spruitjesboer die na een drukke werkdag
de trein naar Leeuwarden nam en daar de schaatsen
onderbond en met twee vingers in zijn neus de 200
kilometer lange tocht door weer en wind over scheurend ijs
winnend volbracht. Daarmee de afgetrainde Sven Kramer
van deze planeet lachend achter zich latend.

Zo zien we het graag. Een nono die alle specialisten verslaat.
Het liefst onder barre omstandigheden. Dat maakt het
heldendom nog groter. De profs kunnen en willen alleen nog
goed presteren onder ideale omstandigheden op overdekte
schaatsbanen waar al geklaagd wordt als er ergens een deur
open staat waardoor ze een nare tocht langs de verwende
kuiten voelen strijken. Nee, dan de Elfstedenwinnaars.
Allemaal bikkels die het liefst op afbrokkelend ijs met botte
schaatsen een sneeuwstorm trotseren (met wind tegen
uiteraard). Hun namen zijn voor eeuwig verankerd in ons
collectieve geheugen.
In de loopwereld is het niet anders. Van de wedstrijden
onder ideale condities herinneren we ons na een maand al
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niet meer de naam van de Keniaan die hem won. Maar van
de onbekende soldaat die een “bizarre race onder arctische
weersomstandigheden” won, weet iedereen nog jaren later
de naam zo op te lepelen. Organisatoren van races springen
daar graag op in. In plaats van lopers te werven met “een
snel parcours” adverteren ze hun race als “de zwaarste
marathon van Nederland” (er zijn er al 3 die dat claimen te
zijn) of voorzien hun homepage van een ronkende slogan,
uiteraard in het Engels, bijv:
“Fight The Elements…But Mostly Yourself…Be a
Seeker…Seek Immortality…Find Your Strong”
Ik verzin dit
niet. Het is de
wervende
tekst van de
Egmond Halve
Marathon. Dit
jaar voor de
45e keer
georganiseerd.
Helaas op een
windloze en
neerslagloze
dag bij
afgaand tij. Dus niet met de op de poster beloofde storm,
waarbij de loeiende wind het zeewater tot over de duinen
doet klotsen terwijl de inslaande bliksem het licht in de
vuurtoren dooft. Jammer. Geen held dit jaar.
Of toch: Jaap Wit uit Heerhugowaard. Die alle 45 edities
uitliep. Dus ook die van 1985, toen “een niet aflatende
sneeuwstorm lopers, toeschouwers en medewerkers geselde”
(citaat uit het hoofdstuk historie van de website van de
Egmond Halve Marathon).
De winnaars van dat jaar: het onbekende echtpaar Peter en
Wilma Rusman. Eeuwige helden.
H.A.M. String
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