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Training in de Drunense Duinen met Pieter 
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Van de redactie  
 

Met een stevige wind uit noordelijke richting en een temperatuur 

die niet écht uitnodigt tot terrasjes bezoek, lijkt het voorjaar nog 

geregeld afwezig. Maar mijn fietstochtje van vanmiddag draagt 

onmiskenbaar de belofte van de lente in zich: asperges! 

 
Ook binnen onze vereniging zijn er beloftevolle ontwikkelingen. Het 

is dat hij al 75 jaar is, anders zou je zeggen: die Abdoe -2e en 4e 

op NK wedstrijden- gaat het later ver schoppen (lees de verslagen 

en “een rondje op de baan..”). Ook de vernieuwde atletiekbaan 

belooft een mooie te worden. En we beleven volgende maand 

alweer de 15e Jeroen Boschloop.  

En dat voor een club die binnenkort 95 jaar bestaat! 

Met verder o.a. verslagen van zeer uiteenlopende wedstrijden, 

hebben wij weer met genoegen deze editie samengesteld. 

 

Veel leesplezier! 

Karin en Koos 
 

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

nummer is: woensdag 28 juni 2017  

Graag per e-mail naar: karinboel@hotmail.nl / koos.fennis@gmail.com  
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Van het bestuur 

 
 Uw bestuur kijkt terug op twee plezierig verlopen en 
inspirerende Algemene Ledenvergaderingen. Zowel de financiële 
van 28 maart als de algemeen inhoudelijke van 11 april, hebben 
het bestuur het vertrouwen gegeven dat het in de vereniging 
gevoerde beleid door de leden breed wordt gedragen.  
 Stemmingen over 
belangrijke 
onderwerpen, zoals de 
begroting en het nieuwe 
beleidsplan leverden 
geen tegenstemmers op 
en gaven een beeld van 
een eensgezinde 
ledenvergadering die 
zich kan vinden in de 
ingezette koers. Voeg daarbij de gezonde toestand van de 
verenigingsfinanciën en het daaruit oprijzende beeld geeft reden 
om blij te zijn met de huidige situatie. 
 Dat laatste is echter iets anders dan de constatering dat het 
bestuur achterover kan leunen omdat alle doelen inmiddels wel 
bereikt zouden zijn. Juist het tegendeel is het geval. 
Onderdeel van het nieuwe beleidsplan is de ambitie de vereniging 
voor wat betreft het aantal leden te laten groeien en zoals uit de 
uitleg van Wim Martens op de ALV bleek, vergt dat inzet van alle 
actieve leden en niet alleen die van de commissie zelf. 
 Naast de behoefte aan groei om comfortabele continuïteit 
mogelijk te maken, staat ons voorts nog een megaklus te wachten 
bij de renovatie van de baan. 
De plannen daarvoor komen steeds meer op stoom nu het 
aanbestedingstraject is gestart en de streefdatum voor de aanvang 
van de feitelijke werkzaamheden nog steeds 1 juni a.s. is. 
 Niet alleen het inzetten op groei is ambitieus, maar ook de 
overige onderdelen van het nieuwe beleidsplan vergen de nodige 
inzet. Uw secretaris gelooft in de kracht van de herhaling, ook 
progressie of de hiervoor al benoemde comfortabele continuïteit in 
het lopen valt of staat met eindeloze herhaling van het maken van 
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meters, en geeft ook voor de niet op een van de twee ALV’s 
aanwezige leden nog eens aan dat “handjes” van groot belang zijn 
bij de realisatie van al die plannen. 
 Het bestuur zoekt zelf uitbreiding omdat het in deze omvang 
kwetsbaar is bij het uitvoeren van een veelheid aan taken. Dat 
laatste nog los van het feit dat het geen representatieve 
afspiegeling vormt van de samenstelling van de leden van de 
vereniging. Maar ook de overige werkzaamheden/commissies 
hebben een voortdurende behoefte aan man/vrouw kracht om te 
kunnen blijven draaien. 
 Het bestuur heeft ook kennis genomen van de recentelijke 
onthullingen en publicaties in de media over seksueel 
grensoverschrijdend gedrag in de sport. Wij zetten in op een in 
ieder opzicht veilige sportomgeving van onze leden, waarbij wij 
nog eens wijzen op de mogelijkheid gebruik te maken van 
vertrouwenspersonen, Jacqueline Loeffen en Harry Barendse. 
 Bij al deze bestuurlijke vreugden, verlangens en zorgen 
verliezen we niet uit het oog dat er ook nog intensief gerend is. Zo 
hadden de jeugdleden op 1 april hun clubkampioenschappen, voor 
de laatste maal op de oude baan. De jeugdcommissie en de 
deelnemers kijken terug op een geslaagde dag, die nog 
verlevendigd werd door een reprise van de reünie van de oud 
leden, opnieuw bijeengeroepen door oud trainer Henk Christ. Ook 
hij liet weten zeer tevreden te zijn met de ambiance en de 
opkomst. 
 Natuurlijk zijn er ook nog 
loopfeestjes in het 
vooruitzicht. Het bestuur 
beveelt met name onze 
eigen Jeroen Bosch Loop 
op 20 juni aanstaande van 
harte aan bij alle leden.  
Een ideale gelegenheid om 
pr’s scherper te stellen en om te delen in de gezelligheid van deze 
klassieker. 
Geniet van het rennen! 
 
Jeroen Cliteur,  
Secretaris  
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15e Staete Makelaars Jeroen Boschloop 
 
Op 20 juni 2017 is de 15e editie van de 
Jeroen Boschloop. Zoals onze secretaris 
Jeroen Cliteur het al zo mooi noemde in 
het jaarverslag: een klassieker.  
Dit jaar zijn de starttijden een half uur 
later als in voorgaande edities. Er is 
gehoor gegeven aan het verzoek van een 
aantal lopers en ouders, die zich erg 
moesten haasten om er op tijd te zijn. De 
10 km start om 19:45 uur en de 5 km om 
20:00 uur. 
De kidsrun start nu om 19:00 uur voor de 
4-5-jarigen, gevolgd door 6-7-jarigen, 8-9-jarigen en 10-12-jarigen. 
Jongens en meisjes starten gelijktijdig, in tegenstelling tot vorige jaren, 
maar nu wel ingedeeld in 4 i.p.v. 2 leeftijdsklassen. 
Dit jaar wordt er voor de 5 en 10 km samen met de Engelenrun en de 
Omloop van Empel een uitslag opgemaakt voor lopers en loopsters die 
aan alle 3 de lopen hebben meegedaan. De samenwerking heeft de 
naam: 073 SUMMER CITY RUNS (www.summercityruns.nl). 
Alles over de Jeroen Boschloop vind je op onze vernieuwde website: 
www.jeroenboschloop.nl. 
Deze loop is mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor Staete 
Makelaars en onze clubsponsor Run2Day.  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.summercityruns.nl/
http://www.jeroenboschloop.nl/
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Sponsorloop 
 

Dinsdag 21 februari liepen de jeugdleden van onze club zich in het 

zweet voor de stichting Dream4Kids. Deze stichting organiseert 

droomdagen voor getraumatiseerde kinderen.  

Onze atleten hebben samen maar liefst 150 kilometer gelopen. 

Doe dat maar eens na!  

 

 

We vonden de sfeer fantastisch en we konden zien dat de 

kinderen ervan genoten. Sommige van hen liepen zelfs tot wel 

twaalf rondjes voor het goede doel. Ook de opbrengst was alles 

behalve verkeerd. De jeugdatleten liepen €475 bij elkaar! Uiteraard 

zijn zowel Dream4Kids als wij hier ontzettend blij mee. Graag 

bedanken wij iedereen voor hun grootschalige inzet! 

 

Charlotte en Wouter 
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Hardlopen in Zuid-Afrika 
 

Op 15 april hebben André, Erik, Ed en ik meegedaan aan de Two Oceans 

Marathon. André, Erik en Ed hebben de ultra gelopen van 56 km en ik de 

halve marathon. Erik had vorig jaar ook meegedaan en was daar zo 

enthousiast over dat André het 

ook graag wilde meemaken. Ik 

dacht, laat ze maar gaan maar ik 

werd meegesleurd naar de info 

avond in Zaltbommel. Daar 

hielden Ed en Marco, de 

organisatoren van 

harlopeninzuidafrika.nl zo’n 

super mooi verhaal dat ik een 

reisje naar Zuid-Afrika niet aan 

mijn neus voorbij kon laten 

gaan.  

Je kon daar ook een halve 

marathon lopen en dat maakte 

het voor mij wat aantrekkelijker. 

Na vele trainingskilometers en 

extra trainen in de sportschool 

om de bergen op te kunnen, 

gingen we op 9 april met een 

groep van 18 personen 9 dagen 

naar Kaapstad. Het was een 

super week met bijzondere 

avonturen. We hebben een city tour door Kaapstad gehad, op Kaap de 

Goede Hoop geweest, de prachtige zonsondergang op Signal Hill gezien 

en zelfs pinguïns gespot. Twee avonden trainden we mee bij twee 

verschillende atletiekclubs. Op een club werden er shirts met elkaar 

geruild met een bijzonder verhaal. Een heel bijzondere ervaring. Daarna 
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was er een afsluiting met een heerlijke braai. Elke dag liepen we een 

stukje van de route en kwamen we er achter dat heuveltrainingen in 

Nederland weinig voorstellen. We hadden een leuke chauffeur, een gids 

met veel kennis en humor en natuurlijk Ed en Marco van de organisatie. 

Daarnaast hadden we in Zuid-Afrika Julia voor de organisatie in 

Kaapstad. Zij verraste ons telkens weer met lekkere hapjes na de loopjes 

op haar tafeltje met gezellig kleedje en bloemen. 

Ook het hotel was super en lag recht aan de zee. In de loop van de week 

werden we langzaam klaar 

gestoomd voor de grote dag 

op zaterdag. Om 4.00 uur 

werden we opgehaald! De 

halve marathon startte om 

6.00uur en de ultra om 6.40 

uur. Erg vroeg maar voor de 

warmte was het prima zo. Het 

was echt een geweldige 

ervaring. Zo’n enthousiast 

publiek, elke 3 km een 

verzorgingspost met super 

enthousiaste vrijwilligers en 

een meer dan prachtige 

omgeving. Na de finish liep je 

nog een paar honderd meter 

door rijen dik, juichend 

publiek. Wat een energie 

kreeg je hiervan. Iedereen van 

onze groep had het gehaald en was helemaal euforisch. Tevreden gingen 

we dit ’s avonds vieren met een afscheidsetentje in een Italiaans 

restaurant.  

Het was een fantastische ervaring. 

 

Karin Boel 
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NK 1/2 marathon Stevensloop Nijmegen 
 

Het is zondagmiddag 19 maart. 
Maar liefst 5 leden van onze ochtendgroep komen aan de start in 
Nijmegen. In de categorie M65+:  
Frits van Helsdingen, Ruud van Nistelrooij en Harrie Vermeijs. 
In de categorie M75+: Abdoe Fatih. 
Marion Nabuurs heeft ingeschreven voor de 5 km. (geen NK) 
Het weer is niet best. 
Het is fris en de wind 
staat strak over de 
Waal, die ze twee 
keer moeten 
oversteken. 
Ieder van hen heeft 
het zwaar, maar ze 
zetten door. En hoe! 
De finishtijden: 
Frits: 2.02.53,  
Ruud: 1.52.13 (10e 
Harrie: 1.41.02 (7e  
Niet ver achter Ruud 
finisht: 
Abdoe in 1.52.35 en 
behaalt hiermee het 
podium:  
2e plaats op het NK 
M75+!!! 
 
Marion finisht haar 5 km in 37.23 min. en is erg tevreden. 
Wat een kanjers in die ochtendgroep.  
Trots dat ik deze mensen mag trainen. 
 
Wim Gielis 
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NLDoet dag 
 

Namens het bestuur van O.S.S.-VOLO dank ik jullie hartelijk 

voor alle werkzaamheden die jullie op 11 maart in het kader van 

NLDoet hebben verricht. 

De kleedkamers, 

douches en de kantine 

zien er weer spic en 

span uit. De dakgoot is 

schoongemaakt, ramen 

zijn binnen en buiten 

grondig gewassen en er 

zijn schoenenvegers bij 

de ingang van de 

kantine en de 

kleedkamers 

aangebracht. Ook zijn 

er reparaties verricht 

aan de ramen, de 

elektriciteit bij 

tribuneberging en 

m.b.t. de camera's van 

het 

beveiligingssysteem. 

We kunnen weer trots 

zijn op deze 

voorjaarsactie! 

Nogmaals dank!  

Hartelijke groet en ren ze weer als het even kan. 

 

Ruud van Nistelrooij 

 
  



  11 
  

 
 
 

Jeugdhoekje 
De Lente disco 

Op vrijdag 24 maart 

hadden wij de lente disco 

van 19:00 tot 21:00. 

Waarbij Ellemijn en 

Cinder een jongen en een 

meisje kozen die het 

leukst verkleed waren. Er 

was ook een DJ die 

allemaal leuke spellen 

met de kinderen deed 

zoals, stopdans en 

stoelendans. Ook werd er 

verteld wie de 

aanmoedigingsprijs won 

en de pupil van het jaar 

was geworden. Er werden 

allerlei lekkere en 

gezonden dingen 

uitgedeeld. Ook kregen 

we een lippenbalsem van 

O.S.S. VOLO. 

Pleun 
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NK Cross Masters 70+ 
 

Op 4 maart, de eerste warme dag van het jaar (14 graden en 
droog) werd het NK Cross voor Masters gehouden in Amsterdam.  
Ik heb Abdoe Fatih kunnen overtuigen dat hij een 
medaillekandidaat kan zijn in de categorie 70+. Met zijn 75 jaar 
moet ie dan wel opgewassen zijn tegen de "jonkies" van net 70. 
"Met jouw crossaanleg heb je zeker een kans," wist ik hem over te 
halen daarvoor in te schrijven. 

 
Zo’n 7,2 km over een zeer selectief parkoers met grasland, 
modder, heuvels en los zand lijkt in het voordeel van onze 
krachtpatser Abdoe Fatih. Na een goeie warming-up gaan alle 50-, 
60-, en 70-plussers tegelijk van start in het Amsterdamse Bos. 
Omdat iedereen naast een borstnummer ook een categorie-
herkenbaar rugnummer heeft kan Abdoe zien, dat hij de eerste 
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kilometers bij de voorste drie 70-plussers mee loopt. Halverwege 
de wedstrijd heeft één man duidelijk de kop genomen. 
En Abdoe komt daar achteraan met nog twee andere "jonkies" 
vlak bij hem. Het pittige parkoers is zelfs Abdoe te zwaar en hij 
moet op de hoogste heuvel vaart minderen. 
Daardoor raakt hij buiten het bereik van een podiumplaats. Maar 
hij blijft doorbijten en passeert prima als vierde de finish. 

Jawel, Abdoe wordt 4e op het NK Cross Masters 70+!  
 
Proficiat!! 
Wim Gielis 
 
 

EEN RNDJE OP DE BAAN MET:  

 

Abdoe Fatih; in het bijna 9-jarig bestaan van deze 

rubriek wordt dit het kortste interview ooit! Het is 
duidelijk dat Abdoe liever zijn voeten laat spreken. En 

terecht! En dat leeftijd niet alles zegt, bewijst deze 
veteraan met enkele geweldige prestaties. Lees maar. 
   

Wil je je gezinsleden even voorstellen? 
Mijn vrouw Juul, twee kinderen, niet meer thuis 

wonend. 
 

Wat doe je tijdens een slapeloze nacht? 
Slapeloze nachten? Daar heb ik weinig last van. 
 

Vertel eens over je prestaties van de afgelopen tijd.  

Halve marathon 2e plaats gehaald, maar was leuk en 
zwaar. Cross was leuk. 
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Stel, je mag een 

persoon (dood of 
levend) nog iets 
vragen, wie zou 

dat zijn en wat 
zou je vragen? 

Martin Luther 
King.  

 
Wat doe je in je 
vrije tijd? 

Fietsen, hardlopen, klussen en met de kleindochters 
plezier maken. 

 
Waar was jij op 2e paasdag? 

Tweede Paasdag was ik thuis met Juul, de kinderen en 
kleinkinderen om samen te brunchen. 
 

Wat staat er altijd bij jou in de koelkast? 
In de koelkast staat kaas, runderrookvlees, yoghurt, 

karnemelk, jam, witte wijn, sinaasappels, appels en 
mandarijnen. 

 
Waarvoor gaat 's ochtends de wekker af? 

Mijn wekker gaat niet af, ben al jaren met pensioen.  
 
Wanneer heb jij voor het laatst voor een verrassing 

gezorgd? En bij wie? 
Verrassingen, daar ben ik niet zo van. 

 
Welk goede doel zou jij in je testament opnemen? 

Goed doel: derdewereldkinderen. 
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Welke zanger mag op jouw verjaardag een liedje komen 
zingen? 

Zanger Marvin Gaye.  
 

Vind jij het ook zo jammer dat de PVV niet in de regering 
komt? 

PVV hoort niet in Nederland, en zeker niet in de 
regering. 

 
Wat trekt jou het meeste aan in het hardlopen? 
Samen zijn met andere mensen en lekker buiten bezig 

zijn, het hoofd leeg maken. Ik train bij de ochtend 
groep en ga nog steeds met plezier naar O.S.S. VOLO, 

het is een gezellige groep. 
 

 
Groet Abdoe 
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Karin en Marjo op crossavontuur (2) 
 

In het vorige clubblad schreven wij over ons crossavontuur in Oss en 

omstreken.  

We moesten nog één wedstrijd lopen om kans te maken op een 

podiumplek. En…?  

Zondag 12 maart was de dag.  

Het was mooi weer, een 

strakblauwe lucht. Deze ‘cross ‘ 

was rondom de atletiekbaan in 

Oss. Niet echt een cross, maar wel 

een paar hindernissen. 3 banken 

waar we overheen moesten 

springen en wat niveauverschillen. 

Eigenlijk helemaal niet zo leuk, 

maar ja, je wilt op het podium of 

niet.  

Na 10 km was het wel duidelijk.  

We mochten blijven wachten op de 

prijsuitreiking.  

Geen straf, zo lekker in het 

zonnetje en we hadden een hoop 

lol met al die prijswinnaars.  

Marjo was 1e in haar 

leeftijdscategorie en Karin 2e. Uiteindelijk gingen we blij en met een 

plastic bokaal naar huis. 

Een ervaring rijker én sterkere benen.  

Einde avontuur, maar dit smaakt naar meer.  

 

Karin en Marjo 
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Diverse uitslagen voorjaar 2017 
 

04 maart Boscross, Amstelveen, 7,2km 

Abdoe Fatih 37:26 

 
5 maart Rico Salvettiloop, Moergestel 10km 

Jolanda Mik 53:44 Ad van den Oord 57:20 

 
18 maart Halve marathon van Sint Anthonis, Sint Anthonis 

Adri Henskens 1:26:54 Marjo Eshuis 1:46:28 

Karel Weijkamp 1:34:22 Jacqueline Loeffen 1:50:55 

 
19 maart Kempen Run, Bladel, halve marathon 

Ingrid van Egmond 2:05:16 

 
26 maart Drunense Duinenloop, Drunen halve marathon 

Adri Henskens 1:28:38 Amely Verreijen 1:47:16 

Hans Heirman 1:28:50 Rik Wetser 1:47:17 

André Boel 1:35:18 Anniek Goes 1:48:27 

John van den Dungen 1:35:56 Jan Ploegmakers 1:54:34 

Jelle van der Haring 1:40:53 Anchelina Griffin 1:59:10 

Ed Kooijman 1:41:55 Jacqueline vd Meer 2:02:30 

Erik Wolfs 1:41:56 Babs Duynisveld 2:02:39 

Hennie van der Horst 1:45:03 Lau Specken 2:06:02 

Rianne Jansen 1:45:03 Kirsten Mollet 2:10:14 

Frank van Dongen 1:47:08 

 
26 maart Drunense Duinenloop, Drunen halve marathon 

Edwin Hofma 40:11 Gerard Wolters 57:53 

Elena van Vught 54:48 

 
26 maart Drunense Duinenloop, Drunen halve marathon 

Anne Brooijmans 27:52 

26 maart Venloop, Venlo halve marathon 

Thijs Verhagen 1:20:21 Rob Nijskens 1:24:16 



  18 
  

 
26 maart Venloop, Venlo halve marathon 

Aimee Driessen 59:19 

 
01 april marathon Rome, Rome marathon 

Edwin Hofma 3:29:32 

 
09 april Marathon Rotterdam, Rotterdam marathon 

Frans Krooswijk 3:08:32 Ad van den Oord 5:25:22 

Jolanda Mik 4:35:27 

 
09 april Marathon Rotterdam, Rotterdam ¼ marathon 

Bébé Bertels 1:03:07 

 
15 april SecureRun, Ameide 15km 

Adri Henskens 59:25 

 
15 april SecureRun, Ameide 10km 

Marjo Eshuis 46:05 

 
15 april Two Oceans Marathon, Kaapstad 56km 

André Boel 4:35:27 Erik Wolfs 4:55:57 

Ed Kooijman 5:50:37 

 
15 april Two Oceans Marathon, Kaapstad halve marathon 

Karin Boel 2:01:02 

 
17 april Wielenloop, Rosmalen 10km 

René Minkels 43:17 Anniek Goes 48:14 

Adri Henskens 43:20 Krista van Soldt 50:07 

Rob Nijskens 46:22 Babs Duynisveld 55:50 

Loes Derikx 46:22 

 
17 april Wielenloop, Rosmalen 5km 

Esther Bruls 25:24 

 



  19 
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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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PRIKBORD 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je krijgt een nieuwe baan! 
(Huh?!) 

Vanaf ± 1 juni wordt de 

toplaag van onze 

atletiekbaan vervangen. 

Houd rekening met 

aangepaste trainingen 

gedurende ± 2 maanden. 
 

Coudewaterloop 
donderdag 11 mei 

19.30 u. 
Info: 

(www.loopgroeprosmalen.nl) 

Al ingeschreven? 

Op 20 juni is de Jeroen 

Boschloop. 

Zie artikel en website. 

Jarig! 
Op 22 mei 

bestaat onze 
vereniging 95 
jaar. Op naar 

de 100! 
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Activiteitenkalender voorjaar-zomer 2017 
Voor meer informatie: kijk op oss-volo.nl. 

 Evenement Plaats 

27 april Wijboschloop (5/10 km) Schijndel 

5 mei Liberty run (5 EM) Waalwijk 

5-7 mei Koning van Spanje Trail (van 11 – 37 km) Gulpen 

11 mei Coudewater (5 km) Rosmalen 

12 mei Track meeting – baanwedstrijd Utrecht 

13 mei Kraaienloop (5 km) Oosterhout 

13 mei Oirschotse Stoelloop (10 km) Oirschot 

20 mei Brabantse Kluis Trail (10 km) Aarle-Rixtel 

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

21 mei Terheijdenloop (10/15 km + kidsrun) Terheijden 

25 mei Gezellige PH trail rond Vught (8/14/25 km) Vught (PH) 

25 mei  Harry Schulting Games – baanwedstrijd Vught (PH) 

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

28 mei Haagse Beemdenloop (5/10/15 km + kidsrun) Breda 

28 mei Marathon Tilburg (42,2/21,1/10,6 km) Tilburg 

2 juni Track Meeting – baanwedstrijd Utrecht 

3 juni Rondje Rijen (5/10 km + kidsrun) Rijen 

10 juni Dwars door Dongen (15/10 km + jeugdlopen) Dongen 

11 juni Maasdijk marathon (+ 21,1/15/10/5 km) Oss 

11 juni Engelenrun (6/12 km) Engelen 

14 juni  Hardloopgala Gilze (1,5/5 km) Gilze 

17 juni Midzomer loop Goirle (5/10 km + jeugdlopen) Goirle 

17 juni MoveToo Midzomertrail (5/10/21 km) Dorst 

20 juni Jeroen Bosch loop (5/10 km + kids funrun) Den Bosch 

23 juni Track meeting – baanwedstrijd   Utrecht 

24 juni Ruwenberg Parkloop (cross 5/10 km + jeugdl.) St. Michielsgestel 

25 juni Omloop van Empel (5/10 km/ 10 EM + jeugdl.) Empel 

25 juni Galgenloop (10 EM (ook 5/10km + jeugdl.)) Berkel-Enschot 

1 juli Chaamloop (10/21,1 km) Chaam 

8 juli Trailrun Oosterhout (8/15/23 km) Oosterhout 

file:///C:/Users/Amely/Documents/Hardlopen/oss-volo.nl
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Oortjes……. 

 

De laatste 10-15 jaar rijden wielrenners met oortjes, lopen 
hardlopers veel met oortjes, zitten er lui in de trein met oortjes en 

ga zo maar door.  
Iedereen schijnt muziek nodig te hebben 
om te kunnen sporten of andere zaken te 
kunnen doen. Soms staat de muziek zo 
hard dat je de beats drie rijen verder (in 
de trein) kunt horen. Schoolgaande 
fietsers rijden met de smartphone in de 
hand en met oortjes en ga zo maar 
door…. Voetballers zitten als zombies in 
de bus voor en na de wedstrijd met… 

jawel oortjes!  
Zoals ik al aangaf: hardlopers (vaak de trimmers) lopen met 
oortjes. Ik heb nooit begrepen waarom je met oortjes zou moeten 
gaan hardlopen: we hebben al zo’n druk bestaan, alles moet vlug-
vlug-vlug, dat je zou denken dat een rustmoment zoals hardlopen 
dat biedt, wel een 
oase van rust zou 
moeten geven, maar 
de praktijk lijkt 
anders. Vrijwel geen 
sporter kan nog 
zonder oortjes, 
sterker nog: vrijwel 
geheel Nederland is 
“aan de oortjes”! 
Het lijkt wel of het 
epidemische vormen 
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aangenomen heeft. Genezing lijkt niet mogelijk want het worden er 
steeds meer en we presteren nationaal en internationaal op 
sportgebied veel minder!  
Niet dat ik er veel last van heb: de meeste hardlopers gaan 
ongemerkt stukken langzamer lopen door de oortjes en slechts 
een enkeling vergeet wel eens dat hij of zij niet alleen op de wereld 
is: “Hé uitkijken”!! Je snapt zeker wel dat ik zelf niet aan de oortjes 
ben. 
Nu heb ik ook begrepen dat de Start-to-run lopers met oortjes 
lopen om het trainingsschema van jawel, Renate Wennemars te 
kunnen volgen of ene Evy uit België. Waar is de tijd gebleven dat 
je een trainingsschema op papier had dat je in je zak deed en dat 
vrijwel na iedere training regelrecht de prullenbak in kon ofwel 

omdat het 
doordrenkt was 
van het zweet 
ofwel omdat de 
regen het volledig 
had verminkt? 
Dat waren nog 
eens tijden… 
Waar die oortjes 
allemaal toe 
moeten leiden 

weet ik niet, maar objectief is vast te stellen dat wij als 
Nederlanders steeds langzamer zijn gaan lopen, terwijl wél véél 
meer Nederlanders zijn gaan hardlopen. De laatste 30 jaar is het 
aantal deelnemers aan de marathon van Rotterdam dat onder de 3 
uur kan lopen gedaald, terwijl het aantal deelnemers sterk is 
toegenomen. Kenianen heb ik nog nooit met oortjes zien 
hardlopen…  
Sinds de komst van de oortjes heeft geen Nederlandse voetbalclub 
meer potten gebroken in de Champions League. Mijn stelling is 
dus dat we minder presteren door die oortjes. 
Willen we als natie ooit nog een medaille halen op de Olympische 
Spelen, stel ik voor die oortjes af te schaffen: wie niet (h)oren wil, 
moet maar voelen….  
 
A. Chillis 

 


