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Van de redactie  
 

De redactie heeft weer een clubblad in elkaar kunnen zetten dankzij alle 

kopij die we hebben binnen gekregen. Dit maakt een clubblad altijd leuk 

te lezen voor iedereen. 

En dan met de opening van de nieuwe baan in zicht op zaterdag 7 

oktober is deze editie ook in het teken van deze dag gezet. Op deze dag 

is ook aan onze vrijwilligers gedacht, er is namelijk een uitgebreide lunch 

voor alle vrijwilligers. Verderop lees je er meer over. 

Op de kaft een foto van de baan die nog niet helemaal af is. Uiteindelijk 

moet het helemaal klaar zijn voor 7 oktober. Spannend en ook erg leuk. 

Lopen op een nieuwe, mooie baan. Weer lekker verend en met nette 

belijning. 

Ga allemaal genieten van de dag van de opening en natuurlijk van onze 

nieuwe baan. 

Koos en Karin  

 

 

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

nummer is: Woensdag 29 november 2017  

Graag per e-mail naar: karinboel@hotmail.nl / koos.fennis@gmail.com  
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Jij doet toch ook mee….. 
 
….aan de schrijf/tekenwedstrijd t.g.v. het 95-jarig bestaan 
van onze vereniging? 
 

Misschien hebben jullie het niet 
goed meegekregen maar O.S.S.-
VOLO is in mei van dit jaar 95 
jaar oud geworden. En dat laten 
we als vereniging niet ongemerkt 
voorbij gaan! 
 
 
ZATERDAG 7 OKTOBER is er groot feest!!  
Voor het hele programma zie elders in dit blad. 
 
In de loop der jaren zijn heel veel mensen, oud en jong, lid 
geweest van onze vereniging. Veel verhalen over trainingen, 
wedstrijden, prestaties of uitstapjes zijn verloren gegaan of leven 
alleen nog in de herinnering van onze (ex)leden.  
Wij willen proberen om die verhalen te laten herleven en 
daarom roepen we iedereen op om de leukste, spannendste, 
meest emotionele of teleurstellende ervaring waarin onze 
vereniging O.S.S.-VOLO een rol heeft gespeeld op papier te 
zetten. 
En als we het hebben over papier dan mag dat als tekening, als 
verhaal of als gedicht. 
De teksten mogen een lengte hebben van maximaal 250 
woorden. 
De drie meest memorabele verhalen of gedichten worden door 
een jury uitgekozen en de schrijver mag zijn/haar 
verhaal/gedicht voorlezen op zaterdag 7 oktober. 
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Wil je het niet zelf voorlezen dan mag je natuurlijk ook iemand 
anders vragen om dit te doen. En uiteraard komen ze ook in ons 
clubblad. 

Voor de tekeningen 
geldt dat die ook 
beoordeeld worden 
en de drie meest 
aansprekende 
krijgen een mooi 
plekje in ons 
clubgebouw. 
 
 

 
Er zijn 2 categorieën:  

- jeugd (t/m 15 jaar),  
- overigen (16 jaar en ouder). 

De verhalen of tekeningen moeten uiterlijk maandag 1 
oktober in ons bezit zijn.  
Inleveren in een doos op de bar in ons clubgebouw. 
 
Succes! 
De feestcommissie 

 

Van het bestuur 
 

 De tijd vliegt als je leuk bezig kunt zijn. Ging het in de vorige 
bestuursbijdrage nog over de komende zomer en over de 
noodzaak van fysieke rust om nieuwe doelen te kunnen 
bereiken, nu is de herfst in zicht met dito weer en licht. 

 Het vrijwel verdwijnen van het avondlicht brengt wel met zich 
mee dat de veiligheidshesjes weer het aangezicht van de 
loopgroepen moeten bepalen. Het bestuur dringt aan op het 
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dragen van die hesjes en actieve verlichting om ongelukken te 
voorkomen. 

 Als er al sprake is geweest van fysieke rust voor onze leden, 
dan is die nu wel 
weer voorbij. De N70 
als opwarmertje voor 
de Loch Ness 
marathon, een dito 
afstand in Eindhoven 
en de komende 
clubkampioenschapp
en voor onze 
junioren maken 
duidelijk dat de 
snelheid (en de 
afstand) er weer goed in zit.  

 Dat is een compliment aan al onze trainers en lopers omdat 
we de luxe van 
een baan in de afgelopen maanden hebben moeten ontberen. 
De alternatieven 
voor de baantrainingen die zijn gevonden, hebben het gelukkig 
mogelijk gemaakt om de vorm na de zomer snel weer te 
vinden. 

 Die oplossingsgerichtheid is wel nog even nodig omdat op het 
moment van het schrijven van dit stuk de met Duitse 
grondigheid uitgevoerde werkzaamheden nog niet zijn 
afgerond. Ook daar is het laatste deel van de wedstrijd het 
zwaarst.  

 De vereniging maakt zich inmiddels wel op voor het weer in 
gebruik nemen van die baan en het vieren van aanpalende 
feestjes, zoals de clubverjaardag, het eren van de vrijwilligers 
en de wedstrijden voor de clubkampioenschappen voor 
junioren. 

 Het is fijn en hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen 
zich inzetten om het extra werk te verrichten dat nu nodig is 
om dat komende feest op 7 oktober a.s. tot een succes te 
maken. 

 Het bestuur heeft er, ondanks de ontstane vertraging, alle 
vertrouwen in dat de noodzakelijke afwerking die de baan nog 
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nodig heeft om ook daar weer te kunnen rennen, tijdig kan 
worden uitgevoerd. 

 Naast de vreugde die de nieuwe, nu nog af te maken, baan 
ons zal brengen, is het bestuur ook blij dat het afspraken heeft 
kunnen maken met Hamza Ousman, die gedurende 9 
maanden onze vereniging komt versterken en 8 uur per week 
zal besteden aan specialisatietrainingen op het terrein van 
sprinten en verspringen. De trainingsvaardigheden daarvoor 
heeft Hamza in Syrië, zijn vaderland, opgedaan. 

 Daarnaast is, eveneens in goed overleg met de gemeente, 
Anne Veenstra voor dit schooljaar aangetrokken om ook 
jeugdtraining te geven en coördinerende taken voor 
de jeugd op zich te nemen. Het bestuur is heel blij met deze 
versterking. 

 Kunnen we via de gemeente gebruik maken van de kennis die 
Hamza en Anne 
ons kunnen 
geven, het aantal 
overige 
beschikbare 
vrijwilligers blijft 
een punt van 
voortdurende 
aandacht en zorg 
voor de 
vrijwilligerscie en 
het bestuur. Zie 
de oproep elders 
in dit blad. 
Die zorg vloeit onder meer voort uit het feit dat de mensen die 
nu in dat opzicht wel de kar trekken, niet tot in lengte van jaren 
beschikbaar zullen blijven.  

 Opnieuw zal ook ingezet worden op een persoonlijke 
benadering om die vacante functies ingevuld te krijgen. 

 Het bestuur merkt daarbij op dat ook bij het bestuur behoefte is 
aan extra menskracht – zeg maar: vrouwkracht; het huidige 
bestuur is op geen enkele wijze een afspiegeling van de 
sekseverhoudingen binnen de vereniging. 
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Jeugdhoekje 
 

 Het bestuur heeft in dat kader uw secretaris er al regelmatig 
van moeten weerhouden om in te gaan op de zijn 
verenigingsmailbox regelmatig bereikende verzoeken om 
contact met diep eenzame dames uit het Oostblok. 

 Het kan toch niet zo zijn dat een verlangen naar evenwicht in 
het bestuur en ook de bemensing van andere vacante functies 
op deze manier moeten worden ingevuld. 

 Houdt de veiligheid in het vizier bij de avondtrainingen en 
geniet van het rennen. 
 
Jeroen Cliteur, secretaries 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK16T08KzWAhWEJlAKHd_TB_wQjRwIBw&url=https://juffrouwengels.nl/engelse-spelletjes-in-de-klas/&psig=AFQjCNGRic2_97nRpx8i_ly6D9nIodzXoQ&ust=1505760423358677
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Dit spel moet je minimaal met z’n tweeën spelen. Om beurten zet 
je steeds een streepje tussen twee punten. Het gaat erom zo veel 
mogelijk vierkantjes (kamertjes) te maken. Elke keer als je een 
kamertje maakt, zet je jouw voorletter in dat kamertje.  
Wie de meeste kamertjes heeft gemaakt, heeft gewonnen! 
Veel plezier! 
 

skwiskwiskwiskwiskwiskwiskwiskwisKWISkwiskwiskwiskwiskwisk 

 
1. Wat betekent O.S.S.?  
2. In welk jaartal is O.S.S.-

Volo opgericht? 
3. Waar was de eerste baan 

van O.S.S.- VOLO?  
4. Hoeveel leden telt O.S.S.-

VOLO ongeveer op dit 
moment? 

5. In welk sportpark staat O.S.S.-VOLO? 
6. Uit welke hoofdonderdelen bestaat atletiek? 
7. Wie is de voorzitter en wie is de jeugdvoorzitter? 
8. Hoeveel apparaten staan er langs het fietspad? 
9. Waarom verkopen we loten voor de grote clubactie? 
10. Hoeveel trainers zijn er bij de jeugd? 

 
Je mag alle antwoorden opschrijven en met naam inleveren bij: 
Rosa Tijbosch. Die heeft een prijsje voor degene die de meeste 
antwoorden goed heeft. 
SUCCES!!!!!!! 
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Uitnodiging opening nieuwe baan! 
 

Overal in Den Bosch en omgeving werden deze zomer 

loopgroepjes van onze club gespot. De atletiekbaan was veranderd 

in een maanlandschap en wij zochten onze toevlucht tot parkjes, 

fietspaden, stille landweggetjes en bospaadjes. De afgelopen weken 

zagen we ons overhoop gehaalde sportterrein gestaag weer 

veranderen in een geheel vernieuwde atletiekbaan. Nog even 

geduld en dan is het zover: we mogen weer de baan op! 

Dit, en het heuglijke feit dat onze club 95 jaar geleden werd 

opgericht, moet natuurlijk worden gevierd. We nodigen jou als lid 

dan ook van harte uit om aanwezig te zijn bij de  

opening van onze baan op zaterdag 7 oktober 2017 om 14.45 u.  

Wil je weten wie de baan voor ons gaat openen? Zorg dan dat je er 

op 7 oktober bij bent. 

 

Naast de opening van de baan vinden er op 7 oktober ook nog 

enkele andere activiteiten plaats. Om 09.00 uur vangen de 

clubkampioenschappen voor onze jeugd aan en vanaf 13.30 uur 

worden onze vrijwilligers in het zonnetje gezet met een uitgebreide 

lunch. De opening van de nieuwe baan vindt plaats om14.45 uur in 

de aanwezigheid van leden, oud-leden, diverse genodigden, 

buurtbewoners en andere geïnteresseerden.  

Blijf na de opening nog even voor de borrel, waarbij de mooiste 

tekeningen, verhalen en gedichten worden gepresenteerd, die naar 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwityYbuy6_WAhXRZFAKHSdCDv8QjRwIBw&url=https://www.aska.nl/nieuws-van-aska/639-feest-op-kdv-de-peppel&psig=AFQjCNGPBUtItAef6buy3FTdt0Vz-Xqp0w&ust=1505853563643764
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aanleiding van het 95-jarige bestaan van de club door leden zijn 

gemaakt.  

We hopen dat je erbij zult zijn op 7 oktober!  

Met vriendelijke groet,      

De feestcommissie        

 
 

EEN RNDJE OP DE BAAN MET:  

 

Loes Derikx; loopt alweer een aantal jaren bij de 

groep van Pieter. Zij gaat trouwen op 4 november met Rob 

Nijskens. En omdat deze editie van Toppunt toch al een 
feestelijk karakter draagt, leek het ons een prima aanleiding 

haar de oren van het hoofd te vragen. 

 
Wij hoorden dat 4 november een grote dag is voor jou. Vertel eens? 
Dat hebben jullie goed gehoord; sterker nog, er is nog een 
O.S.S.-VOLO-er voor wie het een grote dag is! Rob en ik 
gaan op 4 
november trouwen.  

 
Waarvoor gaat 's 
ochtends de wekker 
af? 
Voor weer een 
nieuwe dag!  

 
Wat trekt jou het 
meeste aan in het 
hardlopen? 
De flexibiliteit (je 
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kunt altijd en overal hardlopen), maar zeker ook het 
lidmaatschap van de club. We zijn lid geworden van O.S.S.-
VOLO toen we net in ’s-Hertogenbosch waren komen 
wonen. Tof, om dankzij het lopen veel nieuwe en 
verschillende mensen én plekken te leren kennen.   

 
Heb je een guilty pleasure? 
Achter de naaimachine zitten; is dat een guilty pleasure? Als 
het gaat om muziek dan denk ik aan Limburgse 
vastelaovesklassiekers… 

 
Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten? 
Gekke vraag, na mijn antwoord op vraag 1 ;-) 

 
Heb je nog andere vrijetijdsbestedingen dan hardlopen? 
Nou ja, achter de naaimachine zitten dus, maar ook koken, of 
doe-het-zelf-projecten in en om het huis.  

 
Vertel eens iets over jouw loopgroep, de trainingen, je prestaties en 
ambities, etc. 
Mijn loopgroep is groot, gezellig en enthousiast (niet in 
willekeurige volgorde). Er worden flink wat rondjes gelopen 
en we zijn niet zelden pas als laatste weer binnen. 
Afwisselende parcoursen, tot en met de Drunense Duinen 
aan toe. En dat alles onder het motto STIONA! Er is echter 
ook tijd genoeg voor gezelligheid. Vanwege de renovatie 
startten we onze ‘baantrainingen’ de afgelopen periode 
steeds bij de voordeur van een van onze lopers. De 
bijbehorende after-runs in de tuin waren erg gezellig en 
soms zelfs ronduit culinair te noemen...  

 
Welke zanger(es) mag op jouw verjaardag een liedje komen zingen? 
De Counting Crows mogen wel aanbellen in april.  
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Stel, je bent verslaggever. Wie zou jij nou graag nog eens een 
diepte interview willen afnemen? 
Koos en Karin. Knap hoe ze altijd weer zo’n flitsend clubblad 
in elkaar weten te draaien!  
 
Vond jij het ook zo erg voor raadslid van Creij? 
Fjoew, ik weet nog net wat je met ‘het’ bedoelt, maar om 
eerlijk te zijn houd ik me niet zo bezig met de lokale 
politiek…. 

 
Wat is de beste raad die je ooit gekregen hebt, en van wie? 
Stil zitten is ook niet alles… 

 
Hoe ziet jouw ideale zondag er uit? 
Niet te laat wakker worden (ook niet te vroeg), ontbijtje op 
mijn elfendertigst, daarna naar buiten voor een flinke 
wandeling door een zonnig herfstbos, een beker 
chocolademelk na afloop en ’s avonds een uitgebreid 
zelfgemaakt etentje. 
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Wat staat er altijd bij jou in de koelkast? 
Kwark of skyr 
 

 
 

Vacatures, vacatures, vacatures 
 

Jurycoördinator  Meer info bij: Jan Bloo of Wout van 

Dongen 073-6423506 
 
 na inwerkperiode (opleiding bij Atletiekunie) 5 zaterdagen per 
jaar meehelpen organiseren van wedstrijden en begeleiden van de 
wedstrijddagen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het 
mobiliseren van de benodigde juryleden. Ideale kandidaat zou een 
ouder van een jeugdlid kunnen zijn. Ben jij of ken jij de persoon 
die het leuk vind om dingen te organiseren (lid of geen lid)? Meld 
je dan bij Jan of Wout! 
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(Assistent-) Jeugdtrainer Meer info bij: Franklin Bolder 

 06-11530641 
 twee avonden per week trainen en begeleiden van jeugdleden. 
De jeugd heeft de toekomst: hoe leuk is het om hier aan bij te 
dragen. Onze vereniging groeit enorm in jeugdleden. Er dreigt 
een ledenstop als we deze vacatures niet vervuld krijgen. Zover 
laten we het toch niet komen!!  Er zijn al twee of drie assistent-
trainers die opgeleid willen worden tot trainer, sluit jij aan? Hoe 
heerlijk is het om twee keer per week buiten te zijn omringd door 
jeugd? 
 

Coördinator schoolsportdagen Meer info bij: Wout 

van Dongen  073-6423506 
 Meerdere scholen maken gebruik van onze baan en materialen 
om sportdagen te organiseren. Dit is een belangrijke 
inkomstenbron voor O.S.S.-VOLO. In deze rol onderhoud je 
contact met scholen en met Wout van Dongen rondom materialen, 
facturering, kantinediensten etc. Op de site van de gemeente kun 
je zien wanneer welke school onze baan bezoekt.  

 
Materiaalbeheerder Meer info bij: Wout van Dongen 073-

6423506 
Het beheer en onderhoud van de materialen is een belangrijke 
taak binnen onze vereniging. De tijdsbelasting zal naar 
verwachting 12 dagen per jaar zijn. Als je een beetje handig bent 
en in staat bent orde te creëren en te houden dan geniet dat onze 
voorkeur.  
 
Voorzitter Meer info bij: Ramon de Haas  Mail naar: 

voorzitter@oss-volo.nl 
In 2018 zal de zittingstermijn van onze huidige voorzitter 
verlopen. Ramon bewijst als geen ander dat een goede voorzitter 
een rijk bezit is én van levensbelang voor onze vereniging. Het 
zou mooi zijn als we tijdig een opvolger op het vizier hebben, 
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zodat er een soepele overdracht van het voorzitterschap kan 
plaatsvinden. 
Tijdsbelasting van deze functie is zo’n 2 dagen per maand. Je bent 
met name uithangbord voor de vereniging naar externe partijen 
(gemeente, atletiekunie, collega verenigingen). 
Je beschikt over voldoende verbindend vermogen; kunt goed uit je 
woorden komen en hebt bij voorkeur wat ervaring aan de 
bestuurstafel. 

 
Bestuurslid Meer info bij: Jeroen Cliteur  mail naar: 

secretaris@oss-volo.nl 
Ter versterking van het bestuur zoeken we nog een bestuurslid in 
een algemene rol. De voorkeur voor deze functie gaat uit naar een 
vrouwelijke kandidaat. Als het even kan iemand in relatie tot onze 
jeugdafdeling. Deze is sterk groeiend en het bestuur bestaat alleen 
uit mannen op dit moment. Dat representeert onvoldoende onze 
vereniging! Het is handig als je al wat vaker in een bestuurlijke rol 
hebt gezeten, maar geen must. 

 
Gastheer / Gastvrouw Meer info bij: John van den 

Dungen 06-46168581 
We willen graag meer nieuwe leden. We stelden vast dat het 
belangrijk is om deze nieuwe leden een warm welkom te geven. 
Daarom zoeken we een gastheer / gastvrouw. In deze rol heet je 
nieuwe leden welkom, ben je herkenbaar voor nieuwe leden en 
zorg je ervoor dat ze zich snel thuis voelen bij onze club. Dit 
bestaat deels uit het wegwijs maken: Het ontvangen van nieuwe 
leden, verhaaltje vertellen wie we zijn wat we doen, waar koop ik 
kleding, waar vind ik douches, hoe reken je de thee af, hoe werkt 
het met lidmaatschap, toegang tot gratis fysiotherapie, hoe werkt 
het met die kluisjes, welke vrijwilligersrol pak je, welk doel heb je, 
hoe werkt het hier, trakteren bij PR’s etc. etc. Kortom gastheer of -
vrouw van de club. Dit is prima te combineren met je 
looptrainingen. Ben je enthousiast over de club, wil je dit graag 
delen met nieuwe leden, meld je dan aan! 
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Looptrainer Meer info bij: Pieter Kemper 073-6416330 
Helaas hebben ook onze looptrainers niet het eeuwige leven. 
Gelukkig zijn er op korte termijn geen vacatures, maar een 

opleiding tot looptrainer vraagt tijd. Ook hier geldt: regeren is 
vooruitzien. Vandaar deze vacature. Lijkt het je leuk je 
hardloophobby verder uit te breiden en anderen op een 
professionele wijze te kunnen begeleiden in hun hardlooppassie 
dan is dit je kans. 
Meld je aan. Je hebt dan ruimschoots de tijd om je opleiding te 
voltooien en kunt de ervaring van onze trainers prima gebruiken 
om op een veilige, rustige en comfortabele manier uit de 
startblokken te komen. We zien je graag. 

 
Accommodatie coördinator Meer info bij Ruud van 

Nistelrooij 06-20686881 
Tot onze spijt laat het zorgvuldig afsluiten van de deuren en het 
instellen van het alarm nog al eens te wensen over. Dit moet zo 
eens fout gaan… Er zijn ook veel mensen met een sleutel. We 
komen tot de conclusie dat het nodig is dat dagelijks iemand alle 
deuren (ook van de berging en de kleedkamers) controleert. 
Wellicht is deze taak te combineren met de taak van beheer van de 
beveiligingscamera's. Wat we van je vragen, is dat je coördineert 
en er op toeziet dat onze accommodatie (clubhuis, materiaalhok, 
kleedkamers) zorgvuldig wordt afgesloten. En je hier 
verantwoordelijk voor voelt. 

 
Coördinator schoolsportolympiade west Info: 

Ruud van Nistelrooij 06-20686881 
Jaarlijks vindt op het sportpark in de wijk West een 
schoolsportolympiade plaats waaraan de leerlingen van groep 6 
en 7 van de basisscholen in West deelnemen. De gemeente (S-port) 
is nu trekker. De sportverenigingen (tennisclub, voetbalclub en 
atletiekvereniging) op het sportpark verlenen medewerking. In de 
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wijk Noord zijn de verenigingen en vrijwilligers uit de wijk ook bij 
de organisatie betrokken. Is dit ook hier mogelijk? Wie wil als 
coördinator vanuit onze vereniging meehelpen om de jaarlijkse 
schoolsportolympiade in West tot een succes te maken? We 
denken aan iemand die woonachtig is in de wijk West maar dat is 
natuurlijk geen vereiste.  
 
 

Diverse uitslagen zomer 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.  
 
30 juni Eilandrun, Nijmegen 10km 

Frits van Helsdingen 55.38 

 
19 juli Hazenakkerloop, Oss 5km 

André Boel 19.30 Ronald Alaerds 20.57 

 
29 juli La 6000D, La Plagne Aime 65km 

Wim Kompier 10.55.48 

 
09 augustus Vakantieloop, Biest-Houtakker 10km 

Adri Henskens 38.57 Hennie van der Horst 45.01 

Ronald Aerts 38.57 Wim Kompier 45.23 

André Boel 39.02 Marjo Eshuis 46.08 

Karel Weykamp 42.33 

  
25 augustus Loop naar de pomp, Schijndel 10km 

Hans Heirman 41.37 Hennie van der Horst 43.28 

 
1 september de 10 van Berghem, Berghem 10km 

André Boel 18:25 

 

mailto:uitslagen@oss-volo.nl
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02 september Loop naar de pomp, Noordeloos 10km 

Adri Henskens 38.14 Marjo Eshuis 47.14 

 
10 september N70 trail, Nijmegen 42km 

Frans Krooswijk 4:15:42 Wim Kompier 4:26:37 

 
10 september N70 trail, Nijmegen 28km 

Geert Mulders 2:42:12 Rudo van den Brink 3:06:26 

Hans Heirman 2:53:34 René Minkels 3:06:29 

 
10 september N70 trail, Nijmegen 14km 

Marjo Eshuis 1:33:33 Jeroen Cliteur 1:47:54 

  
17 september Profielloop, Gemonde 10km 

Hennie van der Horst 46:13 

 
17 september Ekoplazaloop, Uden Halve marathon 

André Boel 1:26:11 

 
17 september Ekoplazaloop, Uden 10km 

Karin Boel 57:41 

 
17 september De tien van ‘t Aogje, Breda 10km 

Adri Henskens 48.06 Marjo Eshuis 48.05 
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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 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

7 oktober: 
 Clubkampioenschappen 

voor de jeugd 

 Opening atletiekbaan 
 

(zie het programma elders in 
dit blad) 

 
 

 

Vóór 1 oktober 

moet je verhaal of 

gedicht of tekening in 

de doos liggen op de 

bar. 

(zie beschrijving) 

 

Clubzorg 

Elke donderdag 

inloopspreekuur 

20.30 – 21.00 u. 

in clubhuis. 

 

óók op 7 oktober:  

Vrijwilligerslunch 

voor al onze 

vrijwilligers 

Denk weer aan 

hesjes/lampjes! 
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Activiteitenkalender najaar 2017 

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

1 okt Singelloop (5-10-21km + kidsrun) Breda 

1 okt Singelloop (5-10km + kidsrun) Utrecht 

1 okt Devil’s trail Utrechtse Heuvelrug (8-16-26-36km) Doorn 

7 okt Opening nieuwe baan! Clubgebouw 

7 okt Clubkampioenschappen Pupillen en Junioren OSS-VOLO 

7 okt 5-10km van de Eindhoven marathon Eindhoven 

8 okt Hele en halve marathon Eindhoven + kidsrun Eindhoven 

15 okt 5-10km Runfor2  Kerkdriel 

15 okt Devil’s trail Drunense Duinen: 11-22-33km Drunen 

22 okt Blauwe Meer cross: korte en lange cross Kaatsheuvel 

28 okt Parcival snertcross: korte en lange cross Tilburg 

29 okt Meierijloop (5-10km + kidsrun) Vught 

29 okt Sparrenbosloop: korte en lange cross  Boxtel 

29 okt Marathon Brabant (5-10-21,1-42,2km + kidsrun) Etten-Leur 

29 okt Devil’s trail Rijk van Nijmegen: 11-22-33-42km Berg en Dal 

5 nov Drunense Duinencross: korte en lange cross Drunen 

5 nov Berenloop hele en halve marathon Terschelling 

11 nov Devil’s trail Schiermonnikoog: 27,5 of 2x13,75km Schiermonnikoog 

12 nov Maresiacross: korte en lange cross Waalwijk 

12 nov Dieprijtcross: korte en lange cross Eersel 

19 nov GLOW-funrun: ± 6km (langs verlichte kunst) Eindhoven 

19 nov 7-heuvelenloop: 15km Nijmegen 

19 nov Scorpiocross: korte en lange cross Oosterhout 

24/25 nov Warandaloop: 5-10-21,1km en cross Tilburg 

10 dec Engelermeer veldloop Den Bosch 

17 dec Lidocross, korte en lange cross Waalwijk 

21 dec Kerstborrel O.S.S.-VOLO!  Clubgebouw 

26 dec Kangoeroeloop Vught 
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Urban Trail 
 
Veel doorsnee-hardlopers vinden een gewone wedstrijd 

maar zozo. Ik schreef al eerder op deze plek over de 

funruns, de mudruns en de obstacle runs. Nu is er weer een 
nieuwe trend: de Urban Trail. Geen rondje OM de kerk, 

maar DOOR de kerk. En ook andere gebouwen zijn zeer 
geschikt voor deze nieuwe tak van sport. Of moet ik 

“evenement” of “belevenis” zeggen, want de deelnemers aan 

de Urban Trail gaat het zeker niet om de snelste tijd. 
Slechts een enkeling staat bij de start met de hand aan de 

stopwatch klaar om weg te speren. De rest kijkt vooral uit 
naar de diverse gebouwen waar ze normaal alleen de 

buitenkant van zien. Er zijn Urban Trails die door 
brandweerkazernes gaan, maar ook door kloosters, 

wijnkelders (met proefglaasje) en hotelkamers (waar mensen 
nog in bed liggen).  
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Ik denk dat ’s-Hertogenbosch over niet al te lange tijd ook 
zo’n Urban Trail heeft. We zien de Vestingloop nu al steeds 

meer de stad in trekken. Waren vroeger alleen de start en 
finish in de stad, de laatste paar jaar gaat het parcours 

steeds minder door het buitengebied en meer door de stad 

en is er een obstacle run toegevoegd aan de “gewone” 
loopafstanden.  

Ik zie het wel zitten, zo’n Urban Trail. Een goede manier om 
mensen hun 

eigen 
stadswandeling 

te laten doen. 
We beginnen 

met een rondje 

door de Sint 
Jan, waar 

stadsbeiaardier 
Joost van 

Balkom zijn 
handen blauw 

speelt. Dan via het Oeteldonks Gemintemuzejum 

(doorkomsten alleen op 11 minuten over de hele of halve 
uren, rood-wit-gele sjaal verplicht) naar het Kruithuis (pak 

een kogel mee) en de Citadel (schiet een kanon af met die 
kogel). Daarna gaat het richting Jan de Groot voor een 

(mini-) Bossche Bol. Die voel je wel zitten, dus even een 
tandje terug in het Noord-Brabants museum. Bekijk rustig 

even een paar Jeroen Bosch werken en zoek vervolgens de 
uitgang (wellicht moet er nog een puzzeltje opgelost worden 

waarmee je de coördinaten kan berekenen van de enige 

deur die vandaag open is) en door naar Stadsbrouwerij ’t 
Kolleke voor een Oude Jan of Jonge Jan. Wie dan nog fut 

heeft, mag in de Korte Putstraat zoveel eten als hij/zij/het 
wil. Een finish is niet nodig. Iedereen eindigt maar waar de 

pijp leeg is of het glas vol. 
En waar blijven dan alle Bosschenaren? Die gaan lekker een 

dagje wandelen in het Bossche Broek.  
 

H.A.M. String 


