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Van de redactie
Met mijn mond vol broodje kaas, een beker koele karnemelk binnen
handbereik en het vizier al gericht op de vakantie, zit ik in de schaduw
van mijn bolacacia dit stukje te tikken.
Wat een zalige tijd komt eraan! En het blíjft maar mooi weer!
Want hoewel vast niet iedereen het met me eens zal zijn, vind ik dat we
tot nou tot een prima voorjaar en zomer hebben.
Goed weer ook om te blijven lopen, ook tijdens je vakantie. Soms iets té
warm, oké, maar er zijn ook veel avondloopjes. Kijk maar eens bij de
activiteitenkalender. En, ook opvallend: er komen steeds meer kidsruns!
Alweer prima.
Nou nog een nieuwe baan als we straks allemaal terug zijn en het
nieuwe seizoen kan beginnen.
Maar eerst wenst de redactie iedereen een hele fijne vakantie, zonder
zorgen of gedoe, maar met veel ontspanning en plezier!

Karin en Koos
Heb je kopij? Wacht niet tot het laatst. De sluitingsdatum voor het volgende
nummer is: Woensdag 20 september 2017
Graag per e-mail naar: karinboel@hotmail.nl / koos.fennis@gmail.com
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Van het bestuur
 Deze bijdrage van het bestuur kan niet anders beginnen dan met de
Jeroen Bosch Loop. Als de essentie van onze vereniging te vatten is in
één avond, dan was het die van 20 juni 2017.
Prachtig weer, wat warm misschien, en heel veel blije mensen bezig met
hun sport. De inspanningen die de organiserende commissie zich had
getroost om dit visitekaartje voor O.S.S.-VOLO tot een succes te maken
waren zichtbaar in opnieuw een grote opkomst en een voor mijn
waarneming vrijwel vlekkeloos verlopend evenement.

 Voor het eerst had ik een meerennend kind bij me, een
familiefeestje dat ik meer ouders van onze vereniging zag vieren. Voor
hem was nu duidelijk waarom ik en al die anderen zo graag deel
uitmaken van deze groep sporters. De mededeling dat ik vooral niet
moest aarzelen om hem weer mee te vragen bij de volgende editie, ook
al was die vijf kilometer hard werken voor hem geweest, zei mij genoeg.
Hij had het erg leuk gevonden.
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 Opnieuw is het bestuur de organistoren buitengewoon dankbaar
voor het vele werk dat er zichtbaar in dit loopfeest gestoken was. Ook
de sponsoren Run2Day en Staete Makelaars delen daar in mee.
 Buitenparcoursen zoals bij de JBL zijn inmiddels voor onze leden
verplichte kost, nu de renovatie voortvarend is begonnen. Het vergt
aanpassingsvermogen om de baantrainingen elders af te werken, maar
iedere trainingsgroep heeft inmiddels een tijdelijke oplossing gevonden
voor het ontbreken van het rode prestatietapijt en de daarbij behorende
trainingsruimte. Ook de jeugdtrainingen op de velden van RKJVV lopen
prima.
 De noodzaak om tot die tijd buiten te spelen, haalt gelukkig de
creativiteit weer naar boven bij het vinden van vervanging voor de op de
witte rand zo keurig aangebrachte afstandscijfers
Het is daarbij belangrijk om te weten dat het clubhuis gewoon open en
bemenst blijft op de (baan)trainingsavonden in het kader van de
veiligheid die we onze leden willen bieden.

 De feestelijke opening van de nieuwe baan zal, samen met het
vieren van de clubverjaardag, plaatsvinden op zaterdag 7 oktober 2017.
Natuurlijk hoopt het bestuur dat al veel eerder van de nieuwe baan
gebruik gemaakt kan worden. Eind augustus zouden de werkzaamheden
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afgerond moeten zijn zodat het vanaf september op de club weer
“business as usual” is.
 Over die baantrainingen gesproken, op 27 juni jl. vond de laatste
training op woensdagavond plaats. Die training is nu verplaatst naar de
zaterdag. Een aantal lopers uit deze woensdaggroep is overgestapt naar
andere trainers.
 Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de op stoom geraakte
renovatie bij sommigen de gedachte oproept dat de aanwezigheid van
bouwmaterialen en machines een vrijbrief is voor het aanbrengen van
vernielingen aan die spullen, met grote schades voor de aannemer en de
daarbij behorende vertraging in de voortgang van de renovatie tot
gevolg.
 Het bestuur heeft in dat kader ook extra aandacht voor de
beveiliging van de eigendommen van onze vereniging en onze leden. We
vragen iedereen dan ook, voor zover mogelijk, goed op te letten en
ongebruikelijke zaken te melden.
 Wat ook verhoogde aandacht behoeft, is wat betreft de jeugd aan
haar eigen succes ten onder dreigt te gaan. De gestage groei van dit deel
van de vereniging levert namelijk groeipijn op in de vorm van de
afwezigheid van voldoende gekwalificeerde (basis) trainers.
 Het sturing geven aan zich ontwikkelende atleten en het kinderen
bijbrengen van de vreugde van het rennen over een pad in plaats van
het daarover alleen maar swipen, kan alleen als er menskracht is. We
mogen in ons eigen clubhuis cursussen laten geven en we hopen op
aanwas van onze basistrainers.
De zomervakantie is aanstaande. Die begint in het zuiden op 15 juli
as. Als u op vakantie gaat, rust goed uit, kom heel terug en geef het lijf
een rustperiode om na de zomer nieuwe doelen te kunnen bereiken.
Gaat u niet, doe dan toch met dat lijf hetzelfde.
Tot die tijd (en daarna): geniet van het rennen.
Jeroen Cliteur, secretaris
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Jeugdhoekje
Moppen en raadsels

Gummetje
Jantje zit op school en de meester heeft het over
begrafenissen. Jantje let alleen niet op en zit met zijn
gummetje te spelen. Hij doet alsof het gummetje leeft.
Per ongeluk laat hij het gummetje op de grond vallen.
En hij bukt om het te pakken. Precies op dat moment
vraagt de meester: ‘Jantje, wat zou jij op mijn grafsteen
schrijven als ik dood was?’ Jantje ziet net zijn gummetje
liggen en zegt: ‘Aha, daar heb je je verstopt.’

Op de wc
Twee wc-potten staan naast
elkaar. Zegt de ene pot tegen
de andere: ‘Je hebt daar een
vlekje.’ Zegt de andere pot:
‘Hoe kun jij dat nou zien? Je
hebt je bril niet eens op!’
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Dik en mager
Wat is in het begin van het jaar dik en aan
het eind van het jaar mager?
Een scheurkalender

Doolhof
Deze kinderen willen
graag een ijsje.
Weet jij hoe ze bij het
ijsje kunnen komen?

Zoek de verschillen
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EEN RNDJE OP DE BAAN MET:
Michelle Rannacher; ze komt uit Gütersloh,
vlakbij Bielefeld en ze was vanwege stage de afgelopen jaren
in Nederland. Ze liep in de groep van André en je kunt haar
onmogelijk gemist hebben: klein van stuk, licht maar pezig
lijf en vooral ontzettend veel en hard lopen. Als je dit leest
woont ze alweer in Duitsland, want haar stagetijd zit erop.
Letterlijk op de valreep konden we nog het volgende
interview afnemen.
Vertel eens over je werk.
Ik ben opgegroeid als dochter van twee kwekers met een
eigen potplantenbedrijf (wie geïnteresseerd is mag gerust

naar onze webpagina kijken: www.rannachergartenbau.com
Voor mij was het normaal om op jonge leeftijd al zelfstandig
dingen te doen als mijn ouders aan het werk waren. Al
vroeg wist ik, dat ik ooit het bedrijf wil instappen. Als
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eigenaar heb je veel vrijheid en mag je dingen zelf beslissen,
maar heb je ook veel verantwoordelijkheid. Dat vind ik leuk.
Ook vind ik het leuk om in de natuur te werken en niet de
hele dag achter een scherm te moeten zitten.
Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten?
Goede vraag. Hierop weet ik eerlijk gezegd geen antwoord.
Hoe lang kun jij zonder telefoon?
Lang! Ik was een keer mijn mobieltje thuis in Duitsland
vergeten. Toen was ik voor twee weken zonder telefoon. Aan
het begin was het even wennen omdat je dingen heel anders
moet plannen maar je krijgt er ook heel veel rust van. Echt
een aanrader!
Stel, je mag een persoon (dood of levend) nog iets vragen, wie
zou dat zijn en wat zou je vragen?
Helaas heb ik mijn opa niet echt leren kennen omdat hij op
vroege leeftijd aan kanker is overleden. Ik weet echter dat
hij een andere kijk op de wereld had. Hij was steeds blij en
bleef ook in moeilijke situaties rustig. Ik zou hem graag
willen vragen wat zijn levenswijsheid was.
Waar was jij op carnavalsmaandag 14.33 u.?
Thuis in Duitsland op
bezoek bij mijn ouders
en mijn vriend. Precies
om 14:33, denk ik, zat ik
aan tafel een stuk taart
te eten en koffie te
drinken. Later die dag
reed ik alweer terug naar
Den Bosch.
Welke zangeres mag op
jouw verjaardag een
liedje komen zingen?
Paolo Nutini, Nouela,
Norah Jones….
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Wat vind je het leuke aan atletiek? Welke prestaties heb je
het afgelopen jaar behaald?
Maakt niet uit waar je bent, je kunt altijd gaan hardlopen.
En meestal kom je dan nog iemand tegen die ook aan het
rennen is en raak je in gesprek. Hardlopers zijn in het
algemeen heel gezellige mensen ook al is het lopen op zich
(tijdens wedstrijden) een individuele sport. Ik heb dit jaar al
veel PR’s kunnen lopen. 10km op de straat in Duitsland,
15km tijdens de Vestingloop en op de Halve Marathon in
Venlo.
Wanneer heb jij voor het laatst voor een verrassing gezorgd?
En bij wie?
Toen mijn moeder 50 jaar werd kwam ik als verrassing naar
huis. Ze was helemaal blij en wist niet zo goed wat ze moest
zeggen. Van tevoren hadden wij het er nog over, dat het
helaas dit jaar i.v.m. de drukte niet zou gaan lukken een
gezamenlijk feest te vieren.
Welk goede doel zou jij in je testament opnemen?
Ik wil graag het hospice bij ons in de buurt steunen. Ze
worden elke dag met lijden en afscheid geconfronteerd
terwijl wij gewoon doorgaan met ons dagelijkse leven. Ik heb
er echt respect voor.
Wat is de beste raad die je ooit gekregen hebt en van wie?
Ik kreeg deze raad niet echt van iemand persoonlijk, maar
toen enkele mensen in mijn dichte vriendenkring zijn
overleden, besefte ik ineens hoe kort het leven kan zijn.
Daarom probeer ik gewoon dingen niet te serieus te nemen
als ze toch niet echt belangrijk zijn. Als ik bijvoorbeeld
tijdens een wedstrijd (ook al heb ik alles gegeven) geen
goede tijd loop dan vind ik het niet erg. Ook als ik in file sta,
dan draai ik de muziek gewoon iets luider en zing mee. Zo
gaat de tijd sneller en hoef ik niet te zeuren.
Hoe ziet jouw ideale zondag er uit?
‘s Ochtends een lange duurloop doen (liefst in de heuvels),
dan rustig ontbijten/lunchen/brunchen, uitrusten met een
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boek op de bank. Daarna in de winter lekker naar de sauna
en in de zomer een ijsje eten in het park met vrienden. ‘s
Avonds uit eten met mijn familie en vriend.
Wat staat er altijd bij jou in de koelkast?
Melk :)
Afsluitend nog
iets van mij aan
jullie:
Mensen, ik heb
een hele leuke
tijd hier bij de
atletiekverenigin
g gehad. Ik wil
jullie van harte
bedanken voor
jullie
gastvrijheid en gezelligheid. Ik heb echt kunnen genieten van
deze vier jaar. Ik ga jullie missen! Succes, maar vooral plezier
met hardlopen! Take care!
PS: Jullie zijn altijd welkom bij ons in Bielefeld om een rondje
door de heuvels te huppelen…
Michelle

Rondje Nederland met Harry Barendse
Harry is duurloper in de groep van Henri Pennings.
Aangezien zijn werkzame uren nog slechts een gering
percentage bedragen, vond Harry het tijd worden voor een
leuke uitdaging: hardlopend langs de grenzen van
Nederland, dus a.h.w. de omtrek van ons land belopen.
Niet in één keer natuurlijk, want hij komt na elke tocht weer
naar huis. En komt dan weer braaf bij ons meetrainen.
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De volgende keer (week) gaat hij dan verder waar hij is
gebleven.
Hij is begonnen in Hoek van Holland en is nu –eind junigevorderd tot Emmen in Drenthe. Etappes van 60 km zijn
geen uitzondering en via de groepsapp houdt hij ons op de
hoogte van zijn belevenissen. Zijn bescheidenheid staat het
maken van een blog, of het uitgeven in boekvorm nog in de
weg, maar op deze plek willen wij jullie één zo’n verslag niet
onthouden.
Einstein on the Beach
Gisteren, maandag 12 juni, de 6e etappe van het rondje
hardlopen Nederland voltooid. Het waren 63 kilometers van
Lauwersoog naar Delfzijl. Geholpen door een harde wind in
de rug liep ik ongeveer 5 minuut en 30 seconden per
kilometer. Natuurlijk regelmatig gepauzeerd voor de inname
van calorieën, drank en om me te oriënteren op de route.
Ditmaal geen horeca, want de twee gelegenheden die ik

tegenkwam, waren gesloten. In het begin buitendijks
gelopen. Omdat het een beetje schuin afliep, ben ik na 10
km aan de andere kant van de zeedijk gaan rennen. Sinds
jaren weer eens met muziek. Ik dacht dat ik zonder anderen
te kwellen naar de 3½ uur durende minimalistische
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compositie 'Einstein on the beach' van Philip Glass kon
luisteren. Leek me passend bij de monotonie van het lopen
en het landschap.
Helaas geen strand in Noord Groningen en ook geen
Einstein. De wind was te storend en de muziek nog te
veeltonig. De route begon met ongeveer 35 km nagenoeg
onbewoond landbouwgebied waar ik een fietser en twee
auto's tegenkwam. En weer veel schapen, hazen (geen
pacers ), scholeksters en kieviten die mij met hun
duikvluchten opjoegen. Dat lukte goed want na 7½ uur was
ik op station Delfzijl.
En 4 uur later thuis.

EN SVENSK KLASSIKER!
In voorgaande edities schreven we hier al over. Het is een serie
sportevenementen die je binnen 12 maanden in Zweden moet
volbrengen. Wij deden dat als volgt:
- 3 kilometer open water zwemmen in Vansbro, juli 2016,
- 30 kilometer trailrunnen over pittige heuvels van Lidingo,
september 2016,
- 90 kilometer langlaufen tijdens de Vasaloppet, de langste
langlaufmarathon ter wereld, maart 2017,
- 300 kilometer wielrennen rond het mooie Vätternmeer tijdens de
Vätternrundan, juni 2017.
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Wij, dat zijn: Leon Rijken, Hans Coomans, Ruud Ramakers en
Twan en Judith van Gool. Samen met hun topsupporters
Franciene, Astrid, Jeanet en alle kinderen gingen zij deze enorme
uitdaging aan.
Het begon heel gewoon.
Zullen we samen een prachtige trailrun lopen? 30 kilometers
bergjes op en af rennen op een Zweeds eiland? Een weekend
weg met leuke hardloopvrienden? Tuurlijk!
Bij een grote stapel bitterballen moet ons verstand kortstondig niet
gewerkt hebben toen we kozen voor de Svensk Klassiker. Zoals
Leon en Hans het verkochten, was het ‘een stukje’ lopen, ‘een
stukje’ zwemmen, ‘een stukje’ langlaufen en ‘een stukje’ fietsen
rond een meer, mét picknickmand... het klonk allemaal echt ‘te
doen’. Die ‘stukjes’ bleken ENORME afstanden te zijn, waar
ENORME trainingsinspanningen voor moesten worden geleverd.
Detail: we konden nog niet zwemmen, langlaufen of wielrennen.
Onze borstcrawl was goed genoeg om na 500 meter
gegarandeerd te verzuipen. Wielrennen... met je voeten ingeklikt
idiote afstanden raggen op een heel smal zadel. Het bleek
inderdaad maar 1 rondje… van 300 kilometer ZONDER
picknickmand! We waren ooit alleen hardlopers. Goed gekke
marathonlopers. En nu zijn we goed gekke, heel gelukkige
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Zweedse Kanjers. En Svensk Klassikers!
Ons doel: 5 kanjers x 4 medailles = 20x een finish. Het had om
1000 redenen ook niet kunnen lukken. We hebben op achterlijke
tijden zoveel mogelijk om het gezins- en werkleven heen getraind.
Excellence takes time: 80 zwemkilometers, 450 kilometer
hardlopen, 400 kilometers rolskiën, 400 kilometers in de sneeuw
langlaufen en 2000 km het zadel getrotseerd. Trainen is vakkundig
plannen, afzien, maar vooral extreem genieten. Met 5 topsporters,
3 supersupporters, 4 gezinnen en superoppas hebben we het
gered!
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Het zwemmen leek aanvankelijk ondoenlijk. We werkten voor dag
en dauw onder vakkundige begeleiding van Franciene aan onze
zwemtechniek in het zwembad of in het Engelenmeer. We
finishten onder de 65 minuten. Niks verzuipen! Het hagelde en de
stroming was pittig, maar... de eerste 5 medailles waren binnen.
Het lopen was extra leuk, omdat Franciene en Astrid ook 10
kilometer liepen en Rolph en Erik met ons meeliepen. 10
medailles!
De Vasaloppet (langlaufen) is het meest bijzonder. We begonnen
met langlaufles in het zand. Maf! Talloze dorpsgenoten keken ons
verbaasd na op onze rolskies en riepen ‘waar is de sneeuw?’
Rolskiën is het sneeuwloze alternatief voor langlaufen. In het
begin voelde het kneuterig! Voor langlaufen bleek (heel veel)
trainen op techniek onontbeerlijk, ook tijdens heerlijke
gezinsweekenden in de sneeuw van Oberhof. We konden allemaal
90 kilometer langlaufen, maar wat het extra spannend maakte,
was dat je 7 stops had waar je voor een bepaald tijdstip door
moest zijn, anders werd je uit de strijd gehaald.
5 maart was eigenlijk ‘de dag die niet bestond’. Je had ‘voor 5
maart’ en ‘na 5 maart’. Het bleek een topdag! De sneeuw en de
wax was goed! We genoten van een schitterend Zweeds
heuvellandschap en kropen als mieren de eerste berg op. Met
14.000 helden deden we de tocht die in Zweden de status heeft
van onze Elfstedentocht. Als je met je bijna bevroren ogen langs
de vuurkorven zoeft, over kapotgegleden loipes dan voelt dat echt
heldhaftig. De zon zakt, de maan kijkt toe hoe je langs allemaal
kaarsjes langs het parcours gewoon ruim op tijd de finish haalt. Wij
hebben ze laten zien hoe wij in ’s-Hertogenbosch / Engelen
juichen! 15 medailles!
En dan vorige maand, 17 juni, het laatste ‘stukje’. 300 kilometer
fietsen. 2300 hoogtemeters. Om 1.34 uur vetrokken we uit Motala.
Elk tijdsbesef gaat verloren, omdat je een hele nacht overslaat.
Fietsen vraagt om stevig voeren, dus om 6.12 uur zaten we aan
de Zweedse ballen. Happen en trappen, 3 banden lek, pittige
heuvels en een tukkie langs zo’n mooie Zweedse waterkant. Het
was fantastisch om als vriendenteam te fietsen en met elkaar af te
sluiten. 5 dichte kelen en tranen bij de finish van 300 kilometer
fietsen én van de Svensk Klassiker. 20 medailles! GELUKT!
Het zat erop! Deze hele intensieve trainingstijd, alle leuke
weekenden, die prachtige prestaties. Met heftige emoties stonden
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onze supporters te juichen. De weg naar elke finish was
onvergetelijk bijzonder. Samen grote doelen bereiken. Het is
GELUK(T)!!! ’s-Hertogenbosch /Engelen telt 5 En Svensk
Klassikers! 

Herstelsmoothie
Even relaxen in de tuin na een loopje? Doe het met deze smoothie.
Ingrediënten:
1 banaan
1/2 avocado
2 handen blauwe
bessen
2 handen spinazie
1 schep eiwitpoeder
1 eetlepel notenpasta
1 eetlepel chiazaad
1 eetlepel hennepzaad
1 cup plantaardige
melk, bijvoorbeeld
amandelmelk of
sojamelk
Bereidingswijze
Voeg het fruit en
groentes samen met
de eiwitpoeder,
notenpasta en
plantaardige melk in
de blender. Laat de
blender zolang draaien
totdat het een vloeibare massa is. Voeg vervolgens chiazaad en
hennepzaad hieraan toe.
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Diverse uitslagen lente 2017
Uitslagen kunnen doorgegeven worden via uitslagen@oss-volo.nl.
Als bij de inschrijving onze clubnaam vermeld staat, ben je makkelijker
te vinden voor in het clubblad.
17 april Wielenloop, Rosmalen 10km
Gerard Gerittse
44.22
17 april Wielenloop, Rosmalen 5km
Frits van Helsdingen
25.15
27 april Wijboschloop, Wijbosch 10km
Thijs Verhagen
35.37
Jos de Vries
Michelle Rannacher
37.45
Wim Kompier
Adrie Henskens
38.30
Rudo van den Brink
Henk van de Giessen
39.04
Hennie van der Horst
Ronald Alaerds
39.28
Marjo Eshuis
André Boel
39.51
Karin Boel
Erik Wolfs
39.57
Daniëlle Stork
Mark van der Heijden
42.34
05 mei Biescamploop, Geffen 10km
Edwin Hofma
40.51
Rudo van den Brink
11 mei Coudewaterloop, Rosmalen 5km
Thijs Verhagen
17:17 Ivonne v/d Velden
Rob Nijskens
17:32 Ruud van Nistelrooij
Michelle Rannacher
18.19 Karin Boel
Adri Henskens
18.53 Frits van Helsdingen
Rudo van den Brink
20.42 Peter
Wim Kompier
21.24 Jeroen van Waes
Corné van Halteren
21.54 Daniëlle Stork
Amely Verreijen
21.57 Jacqueline vd Meer
Marjo Eshuis
22.03 Kirsten Mollet
Jelle van der Haring
22.40 Koos Fennis
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42.49
43.44
43.52
44.16
44.46
49.23
57.22

43.41

24.21
24.22
24.24
24.40
24.50
25.51
25.52
25.58
26.36
27.04

Anniek Goes
Josine Weijers
Karen Kops
Krista van Soldt
Irene Vroegrijk
Marcel Bruinshoofd

22.42
22.48
22.53
23.06
23.17
24.09

Aimée Driessen
Ans Kempen
Iris Huth
Petra van Koppen
Riet Vervuurt
Marion Nabuurs

14 mei Maasmarathon, Visé (België) marathon
Harry Barendse
3.45.27 Ruud van Nistelrooij

27.17
27.36
28.30
28.52
29.29
37.19

4.12.40

14 mei Hanzeloop, Zutphen 5km
John Oosterom Wichers 28.20
21 mei Vestingloop,15km ’s-Hertogenbosch 1 5km
Frans Krooswijk
53.13
Geert Mulders
Thijs Verhagen
54.41
Harrie Vermeijs
Michelle Rannacher
56.26
Jelle van der Haring
Rob Nijskens
56.49
Marjo Eshuis
Erik Wolfs
1.01.57 Frank van Dongen
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1.08.54
1.10.04
1.10.38
1.13.52
1.14.25

Henk van de Giessen
Edwin Hofma
René Minkels
Wim Kompier
Jos de Vries

1.02.16
1.04.58
1.06.16
1.06.20
1.06.20

Lieve Teugels
Anniek Goes
Frank Vullers
Lau Specken
Lilian Bruls

21 mei Vestingloop, ‘s-Hertogenbosch 10km
Ronald Alaerds
40.07
Maartje Buenen
Rudo van den Brink
43.52
Ramon de Haas
Chris van Grinsven
45.10
Eefje Brul
Corné van Halteren
49.32
Iris Huth
21 mei Vestingloop, ‘s-Hertogenbosch 5km
Malik Bolder
25.02
Amelie Huth
Franklin Bolder
25.02
Auke Vos
Juliette de Winter
27.03
Florieke de Kraker
Lucas van Loon
27.11

1.15.20
1.15.52
1.20.23
1.27.06
1.34.15

53.57
54.56
56.52
58.23

28.52
29.18
35.10

03 juni Van Goghloop, Nuenen Halve marathon
Adri Henskens
1.27.56 Jacqueline Loeffen

1.52.07

03 juni Van Goghloop,Nuenen 10km
Marjo Eshuis
45.34
Karel Weijkamp

47.54

03 juni Van Goghloop,Nuenen 5km
John Oosterom Wichers 28.55
05 juni Vlagheideloop, Eerde 10km
Rudo van den Brink
44:05
Hennie van der Horst
11 juni Engelenrun, Engelen 12km
André Boel
53.45
Edwin Hofma
54.17
Rudo van den Brink
57.07
Hennie van der Horst
57.10
Karel Weijkamp
57.34

20

Jelle van der Haring
Jacqueline Loeffen
Karin Boel
Daniëlle Stork

45:17

1.01.59
1.04.31
1.10.25
1.21.23

11 juni Engelenrun, Engelen 6km
Ronald Alaerds
24.11
Lieve Teugels
29.40
Ramon de Haas
31.04

Martijn Aardema
Eefje Brul
Jolanda Mik

31.21
34.13
34.28

11 juni Ladiesrun, Eindhoven 10km
Anniek Goes
51.48
18 juni Vaderdaglopen, St. Oedenrode 10km
Michelle Rannacher
38.11
20 juni Jeroen Boschloop, ‘s-Hertogenbosch 10km
Rob Nijskens
37.01
Kim Emonds
Thijs Verhagen
39.18
Hennie van der Horst
Michelle Rannacher
39.20
Karen Kops
Adri Henskens
40.34
Frank van Dongen
Ronald Alaerds
41.27
Anchelina Ouwendijk
André Boel
41.42
Corné van Halteren
Hans Heirman
43.53
Yvonne van der Velden
René Minkels
44.25
Jacqueline vd Meer
Edwin Hofma
44.37
Ingrid van Egmond
Geert Mulders
44.38
Daniëlle Stork
Erik Wolfs
45.14
Ans Kempen
Wim Kompier
45.17

46.19
46.28
49.41
50.58
53.39
53.41
55.17
56.52
57.39
1.02.19
1.03.05

20 juni Jeroen Boschloop,’s-Hertogenbosch 5km
Lieve Teugels
23.14
Martijn Aardema
Ramon de Haas
25.07
Riet Vervuurt
Jeroen van Waes
26.51
Jeroen Cliteur
Pleun Weijkamp
27.02
Lucan van Loon
Karel Weijkamp
27.02
Marion Nabuurs
Maartje Buenen
27.34

28.37
29.32
29.35
30.19
36.50

25 juni Omloop van Empel, Empel 10km
Rob Nijskens
35.29
Eefje Brul
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56.11

Ronald Alaerds
André Boel
Edwin Hofma
Hennie van der Horst

39.42
39.45
42.20
44.58

Jolanda Mik
Danielle Stork
Leon Rijken

Foto: Robbert Verboon
25 juni Omloop van Empel, Empel 5km
Ramon de Haas
23.35
25 juni Galgenloop,Berkel-Enschot 10EM
Frank van Dongen
1:20.24
25 juni Galgenloop,Berkel-Enschot 5km
Yvonne van der Velden 24.16
05 juli Tribuneloop, Oss 5km
André Boel
18.48

22

56.49
57.34
1.09.19
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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
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PRIKBORD

Hou ‘m vrij!
7 oktober
Opening
baan

Leuke
loopervaring
tijdens je
vakantie?
Stuur ons je
verhaal!

Clubzorg
Elke donderdag
inloopspreekuur
20.30 – 21.00 u. in
clubhuis.

Foto kaft:
Engelenrun
door
Wim Roelsma
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Activiteitenkalender zomer 2017
Voor meer informatie over de onderstaande wedstrijden: kijk op de
activiteitenkalender van oss-volo.nl, daar kun je doorklikken naar de
wedstrijden zelf. Op deze site staan nog meer activiteiten opgenomen.
Wil je een evenement laten opnemen in onderstaande kalender: neem
contact op met Amely Verreijen: amelyverreijen@yahoo.com.

Datum

Evenement

Plaats

1 juli
1 juli
5 juli
7 juli
8 juli
19 juli
9 aug
11 aug
26 aug
26 aug
26 aug
30 aug
1 sept
1 sept
3 sept
8 sept
10 sept
15 sept
17 sept
17 sept
17 sept
24 sept
1 okt

Chaamloop (5/10/21,1 km/kidsrun)
No-Limits Zomer Trailrun (5/11/17/25 km)
Tribuneloop (5/10 km)
Wageningen Track meeting – baanwedstijd
Scorpio Oosterhoutse Trail (8/15/23 km)
Hazenakkerloop (5/10 km)
Vakantieloop Biest-Houthakker (4/10 km)
Track meeting–baanwedstrijd–diverse onderdelen
Bels Lijntje (4/7/10 km/kidsrun)
Loop naar de Plomp (5/10 km/kidsrun)
Veldhoven 10 miles (5/10 miles/kidsruns)
Strabrechtse Heideloop (10/6,2/3,4 km)
Track meeting–baanwedstrijd–diverse onderdelen
10 van Berghem (5/10 km)
Tilburg 10 miles (10 EM/5 en 10 km/kidsrun)
Rusheuvelloop (5/10 km)
N70-trailrun (7/14/28/42 km)
Wageningen Track meeting – baanwedstijd
Ekoplazaloop (5/10/21 km/kidsrun)
Bikse Natuurmarathon (6/10/21/31/42 km)
½ en ¼ marathon Cranendonck (21,1/10,5/5 km)
Posbankloop (5,5/15 km/kidsrun)
Singelloop (5/10/21 km/kidsrun)

Chaam
Bladel
Oss
Wageningen
Oosterhout
Oss
Biest-Houthakker
Utrecht
Baarle-Nassau
Schijndel
Veldhoven
Heeze
Utrecht
Berghem
Tilburg
Oss
Nijmegen
Wageningen
Uden
Hilvarenbeek
Soerendonk
Velp
Breda
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2027
Dus u bent de nieuwe jeugdtrainer van O.S.S.-VOLO?
Nou, alweer een half jaar hoor. Zeg maar je, trouwens.
Hoe is dat zo gelopen?
Ik heb jaren getraind bij een grote atletiekvereniging in het land,
maar ik vond de sfeer daar steeds massaler en onpersoonlijker
worden. Ook veel jeugdleden zegden hun lidmaatschap op en
stopten met atletiek of gingen naar deze vereniging. En ik las op
de site van O.S.S.-VOLO: Gezellige vereniging met deskundige
trainers, en: Pas met een stevig trainerscorps kunnen we gaan
voor groei.
Toen dacht ik: dat lijkt me wel wat.
En toen heb je gesolliciteerd?
Nou…, gesolliciteerd. Op een avond ben ik even bij de pupillen
wezen kijken, die waren aan het verspringen. Maar omdat er
trainers ziek
waren werd
mij gevraagd
of ik een paar
minuten wou
helpen
opmeten. Nou
ja, dat heb ik
toen maar
gedaan en
daarna kwam
van het een
het ander.
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En toen was je ineens trainer?
Ja nou, ik heb eerst de ABAT cursus gevolgd, dus eerst als
assistent. Maar het bestuur was zó enthousiast en ze deden mij
zulke leuke voorstellen, ik werd echt in de watten gelegd.
Leg eens uit.
In de eerste plaats een hele ruime onkostenvergoeding, hoewel ik
dat financiële echt niet het belangrijkste vind. Maar je merkt aan
alles dat dit bestuur wil investeren in de jeugd én in de
jeugdtrainers. De 125 jeugdleden van tien jaar geleden zijn er nu
bijna 300! Op alle mogelijke manieren worden ouders erbij
betrokken en gestimuleerd om zo’n assistentencursus te volgen.
Dus er is sprake van een duidelijke visie?
Absoluut! Nou, daarna ben ik dus de opleiding BBAT3 gaan volgen,
en die hoop ik over een paar weken af te ronden.
Ik hoef jou eigenlijk niet te vragen of die eerste tijd is bevallen?
Nee joh, prima! Weet je, een groot verschil met mijn vorige club
is, dat er hier altijd iemand aanspreekbaar is. Elke trainingsavond
is er wel iemand aanwezig van het bestuur, of anders zo’n
gastvrouw of -heer die even een praatje komt maken. Nee, ik heb
écht mijn draai gevonden!
Dank je voor je openhartigheid en veel succes!
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