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Van de redactie  
 

Het samenstellen van een clubblad is net als het optuigen van een 

kerstboom: als alle versieringen nog in dozen liggen, en de lampjes nog 

netjes opgevouwen, denk je soms: “O jee, waar moet  ik beginnen, 

wordt het wel weer zo’n mooie als vorige keer?”  Maar als je ‘m dan 

langzaam ziet groeien onder je handen -hier verplaats je wat, daar laat 

je wat weg of je voegt wat toe- dan staat er op het eind toch een 

feestelijke en kleurrijke boom.  

Zo ook met dit clubblad. Er 

staan schitterende verhalen in,  

ingestuurd t.g.v. het 95-jarig 

bestaan op 7 oktober. Vergeet 

ook niet te lezen de 

aankondiging van de 

Engelermeer Veldloop van a.s. 

zondag! En de kerstborrel op 

donderdag 21 december. En 

omdat kerstmis toch eigenlijk 

draait om geboorte en nieuw 

leven, hebben we een zeer 

speciaal ‘Rondje op de baan 

met……’  Blader maar snel door! 

 

Wij wensen iedereen prettige 

feestdagen, en alvast de 

allerbeste wensen voor 2018! 

 

Karin en Koos 

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

nummer is: Woensdag 14 februari 2018  

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

 

mailto:koos.fennis@gmail.com
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Van het bestuur 
 

 De opening van onze prachtige accommodatie – die bij echt 

doordouwersweer op 7 oktober jl. plaatsvond - heeft iedereen die bij 

dit project betrokken is geweest, met trots vervuld. Het verdwijnende 

licht uit de avondhemel geeft een extra glans aan onze nieuwe baan. 

De optische effecten van de ledverlichting geven een gevoel van 

groter en mooier dan het vroeger was. 

 Het bestuur is, namens alle leden van onze vereniging, deze mensen 

bijzonder dankbaar voor het bereikte resultaat. Wat bij de 

festiviteiten vooral opviel was de grote rol van de jeugd die op die 

openingsdag liet zien hoe levend onze vereniging is. 

Clubkampioenschappen in een fijne en sportieve sfeer met een grote 

opkomst en een geweldige prijsuitreiking. 
 Het was bovendien een drukke dag. Behalve deze kampioenschappen 

werd ook de 95ste verjaardag van de vereniging gevierd, waarbij 

tegelijkertijd onze vrijwilligers werden bedankt door het aanbieden 

van een smaakvol en met zorg klaargemaakt lunchbuffet door de 

lopers uit de groep van Henri. 

Een volle dag dus die goed kan dienen als opmaat voor het, zeker in 

relatie tot de huidige leeftijd van de club, snel dichterbij komende 

eeuwfeest in 2022. 
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 De betrokkenheid bij de vereniging die is gebleken uit de inzet voor 

de nieuwe baan en de daaromheen georganiseerde festiviteiten is ook 

zichtbaar in de grote opbrengst van de Grote club actie. De opbrengst 

heeft de verwachtingen overtroffen zodat opnieuw middelen 

beschikbaar zijn gekomen voor extra materialen die, vooral bij de 

jeugd, kunnen worden ingezet. 
 Die jeugd had ook een prachtige Halloween trainingsavond waarbij 

het clubhuis was omgetoverd tot een spookhuis met dito speurtocht. 

De inventiviteit waarmee de jeugdcommissie dit heeft gerealiseerd, 

maakt opnieuw duidelijk hoe zelfs een paar vrijwilligers met 

beperkte middelen toch in staat zijn een geweldige en aantrekkelijke 

sfeer te creëren. 
 Alhoewel het nog herfst is, en de winter nog moet beginnen, heeft het 

bestuur toch al weer de zomer in het hoofd, nu duidelijk geworden is 

dat de gemeente aan de Eendenkooi beachvolleybalvelden, nu ja  

eigenlijk zandbakken, heeft aangelegd. Op het voormalige terrein van 

RKJVV kunnen straks ook crosstrainingen in het zand uitgevoerd 

worden om de kracht van onze sporters te vergroten. 
 Die kracht is nodig voor, bijvoorbeeld onze winterspecial, de 

Engelermeercross die op 10 december a.s. weer zal plaatsvinden. 

Ook nieuwe en grotere krachten kunnen straks worden opgedaan bij 

de te hergroeperen buitenfitness apparatuur. De gemeente heeft 

toegezegd die apparaten, die nu meer de functie van "readymade" 

kunst langs de Eendenkooi hebben, vlak bij het clubhuis neer te 

zetten zodat krachttraining letterlijk voor de deur kan plaatsvinden. 
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Jeugdhoekje 
 

De Basicfit abonnementen kunnen dan de deur uit met onze eigen 

outdoorsportschool binnen handbereik. 
 Het bestuur ontkomt er niet aan, als vast onderdeel van deze bijdrage, 

aandacht te vragen voor de vele vacatures bij de verschillende 

functies binnen de club. De daaromtrent ronduit zorgelijke situatie 

staat in schril contrast met de vreugde over de aanwassende 

jeugdafdeling en alle andere ontwikkelingen die positief zijn. Onze 

vereniging is financieel kerngezond, biedt een prima sportomgeving 

met alle denkbare faciliteiten maar moet crisismanagement voeren 

voor wat betreft de bemensing. 
 Het bestuur roept u dan ook op nogmaals te kijken naar die, ook op 

onze site zichtbare, vacatures en u aan te melden als u op deze wijze 

mee kunt werken aan het draaiend houden van onze vereniging. 

In dat kader beveel ik de kerstborrel aan, die op 21 december a.s., 

aansluitend aan de training, op het programma staat. Daar aanwezige 

vrijwilligers geven u graag een beeld van de toegevoegde waarde die 

het bemensen van vacante functies voor de club en uzelf met zich 

brengt. 

 

Geniet van het rennen! 

Jeroen Cliteur, Secretaris 
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Kerstmis woordzoeker 
 

Z H H R E T N I W I S V K B C I Y L 

M C X A R J Y D W C U N D X I Y S H 

R T A V N P X G K G B D E M O N S M 

O H G D U D D D P E K K G E E W E E 

Q K K K E J S T C W R S O E U B J I 

P B O E M A O C X J P S U J N W T X 

H Y N E R Q U D H I B W T S K H H A 

F H O N K S B T P O P K E D C I C M 

L I Z M I J T X J O E F E E S T I U 

H N F O I R E M P E K N M A N S L T 

S L E E P S H S A J S B E O C G T S 

M K L V M J W L N N U S T N F F J N 

S X K E R S T B O O M U C S R I Y A 

V N U P M X K Y T B Z N K Y L U H I 

Y Z R E I D N E R U E Y W Q A X S D 

H G I Z U U R S T O K K E N A J J T 

I L U E N G E L T J E S P S J B D D 

G V S P W F Z N M M J W T H S P G H 
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CADEAUTJES ENGELTJES FEEST 

HANDSCHOENEN KERST KERSTBOOM 

KERSTMAN KOEKJES LICHTJES 

MUTS RENDIER SJAAL 

SLEE SNEEUW SNEEUWPOP 

WINTER ZUURSTOKKEN 
  

 

Engelermeer Veldloop  

zondag 10 december 2017 
 

Kom lekker lopen en bedwing heuvels, gras en 
strand! 
 
Op zondag 10 december organiseren we weer de 
Engelermeer Veldloop! Het parcours rond het meer is 
afwisselend met gras, strand en verharde paden, en 
natuurlijk heuveltjes. Verplaats je zondagochtendrondje naar 
het Engelermeer en wissel je startnummer na afloop in voor 
een lekkere kop soep! 
 
Deze loop is voor alle leden van de club: pupillen, junioren, 
senioren en masters, jong of oud, snel of langzaam. Ook de 
recreatieve lopers, die niet per sé een snelle wedstrijd willen 
lopen, zullen veel plezier beleven aan deze veldloop. 
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Wanneer? 10 december 2017 
Waar? Recreatiepark Engelermeer 

Meerheuvelweg 1, ‘s-Hertogenbosch 
Start:  10:30 uur: Recreanten, Senioren, Masters, 
                       Korte Cross (M/V) 

11:45 uur: Junioren (J/M) 
12:30 uur: Pupillen (J/M) 

 
Afstanden: Zie www.oss-volo.nl 
Voorinschrijven: t/m 7 december via www.oss-volo.nl 
Inschrijfgeld:  Pupillen, Junioren C/D:  € 4 

Jun. A/B, Senioren, Masters, Recreanten: € 5 
Na-inschrijving: Tot 30 minuten voor de start van het 
betreffende onderdeel (€1 extra). 
 
Route: A59 Afslag 46 – Engelen; vervolgens de bordjes 
O.S.S.-VOLO volgen.  
 
Nog meer vragen?  
Kijk op: engelermeerveldloop@oss-volo.nl 
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EEN RNDJE OP DE BAAN MET:  

 

Krista van Soldt, Leonie Rubbens, Irene Vroegrijk en 
Amely Verreijen. 
Vier atletes die onlangs moeder zijn geworden. Wij wilden 
wel eens weten hoe ze het lopen combineren met een 
baby/peuter thuis. En wat er zoal veranderd is qua lopen, 
voor en na de bevalling. Hieronder volgt hun openhartig 
relaas. 
 

Eerst iets over je gezin: wie woont er allemaal bij jou in huis en hoe oud 

zijn ze? 

Krista: Ik woon samen met Dennis, en hebben een dochtertje Izzy. 
Izzy is bijna 1 jaar oud. 
Leonie: Ik woon samen met Mats, 30 jaar, en zoontje Thijs 
(vandaag precies 7 maanden). 
Amely: Bij ons thuis wonen Frans (40 jaar), Evy (3 jaar), Sofie (1 
jaar), Kwiebus de Kat (12 jaar), Konijn Rambo (3 jaar) en ikzelf (39 
jaar).  
Irene: Ik woon samen met m’n vriend Jaap en onze dochter Iris, 

die 1 jaar is. 
 
Je bent (enige tijd 

geleden) moeder 

geworden. Hoe gaat het 

nu met jou en met je 

kind? 

K: Het gaat goed met 
ons. We vinden 
steeds beter een 
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ritme. 
L: Het gaat goed met ons! Thijs lacht, poept, huilt, giert, slaapt als 
een echte baby. Het is echt een schatje . 
A: Met ons gezin gaat het heel goed. De slapeloze nachten zijn 
voorbij. Het is een gezellige drukte in huis. Evy en Sofie (en ikzelf) 
zijn gezellige kwebbelkonten, dus de hele dag geluid om ons heen 
! 
I: Het gaat uitstekend. Ik loop alweer 9 maanden mee met de 
groep van Pieter. En verder doe ik ook weer alles wat ik voor de 
geboorte van Iris deed, alleen vragen sommige dingen nu wat 
meer planning. Met Iris gaat ook alles prima. Ze loopt nog niet 
zelfstandig, maar achter een Ikea-krukje loopt ze het hele huis 
door (totdat ze tegen de muur aan loopt, dan moeten we heel snel 
zorgen dat het krukje weer de andere kant op staat want ze is niet 
zo heel geduldig....;-) ) 
 
Loop je inmiddels weer hetzelfde aantal km per week als vóór je 
zwangerschap? En ambieer je dat eigenlijk wel? 
K: Ik loop op dit moment minder kilometers dan voor mijn 
zwangerschap. Wel heb ik afgelopen maand weer voor de eerste 
keer een marathon gelopen als moeder.   
L: Nee, dat (helaas nog) niet. Ik ben het hardlopen sinds een paar 
maanden weer aan het opbouwen en ik zit nog niet op mijn oude 
niveau. Ik heb tot een maand geleden borstvoeding gegeven. Dit 
vroeg best wel energie. Daarnaast gaat Thijs altijd rond 19.00 uur 
naar bed, precies de tijd dat de training begint. Dus toen ik nog 
borstvoeding gaf, 
was dat niet echt een 
ideale tijd. En ik had 
geen zin om steeds 
te kolven…  
Ook had ik wat 
pijntjes na de 
bevalling. Het 
duurde dus even 
voordat ik het lopen 
weer kon oppakken. 
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Ik had met name last van mijn bekken. Gelukkig ging wandelen, 
fietsen en zwemmen prima. Zo kon ik gelukkig wel mijn conditie 
weer opbouwen.  
Ik heb nu niet de ambitie om PR’s te lopen, dat komt later wel 
weer.  
A: Nou, eigenlijk wel wat meer km’s dan voor de zwangerschap. 
Voordat ik zwanger werd had ik het doel om mijn 1e marathon te 
lopen. Toen gooide Evy roet in het water, want ik was zwanger  
en moest ik de marathontraining staken. Die training heb ik dus 
uitgesteld tot na de geboorte van Evy.  
I: Ik loop op het moment nog minder km per week dan voor m’n 

zwangerschap. Ik loop nu op donderdag op de baan met de groep 

van Pieter en in het weekend doe ik samen met m’n vriend en Iris 

in de ‘renkar’ een lange duurloop. Ik wil op korte termijn 3x in de 

week gaan lopen; alleen nog even puzzelen welke dag dan het 

handigst is.  

Is het sinds de geboorte van je kind mentaal gezien moeilijker om je 
loopschoenen aan te trekken en te gaan trainen? 
K: Voordat Izzy was geboren vond ik het altijd makkelijk om de 
deur uit te gaan. Nu vind ik het extra fijn om thuis te zijn zodat ik 
er voor haar kan zijn. 
L: Nee, toen ik net was bevallen, keek ik er al weer uit om lekker te 
gaan hardlopen en snel weer fit te worden. Al gaat het lopen nog 
niet vanzelf en moet ik soms de energie uit mijn tenen halen, ik 
geniet er wel van!  

A: De eerste paar maanden na de 
bevalling wel. Ik voelde me echt 
een weekdier. Net of al mijn 
spieren veranderd waren in jelly. 
Ik wilde graag die 1e marathon 
lopen, dus heb me gewoon snel 
ingeschreven voor de marathon 
van Rotterdam 1 jaar na de 
geboorte van Evy, en het  tegen 
iedereen gezegd, zodat ik wel 
móest. Ik denk dat ik een stuk of 
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50 trainingen niet lekker gelopen heb. Na een maand of 6 begon 
het weer lekker te lopen en voelde ik me weer sterker worden. 
Dan denk je ‘Yes! Ik ben er weer!’. Diezelfde tactiek heb ik ook na 
de geboorte van Sofie toegepast en zit weer lekker in m’n 
hardloopvel.  
I: Nee, ik vond het juist heel fijn om weer te beginnen met lopen. 
Hardlopen is voor mij echt ‘quality time’.  Jaap en ik liepen 
voordat Iris geboren werd altijd samen in het weekend. Ik vind de 
fiets/ren kar die we hebben gekocht een van de beste aankopen 
die we hebben gedaan voor Iris. We kunnen er nu met z’n 3-en op 
uit voor een lange duurloop of rit op de racefiets. Iris zit dan 
lekker in de kar en vindt het allemaal prima zolang er steeds maar 
iets nieuws te zien is; dat is doorlopen dus ;-) 
 
Moesten er veel (nieuwe) afspraken gemaakt worden met je partner? 
K: We hebben thuis een strakke planning. Sporten maakt hier een 
onderdeel van uit.  
L: Zeker. Mats sport zelf ook graag. Waar we voorheen op 
dezelfde dag gingen sporten (zodat we op de andere dagen samen 
thuis konden zijn), doen we 
het nu juist om-en-om. We 
hebben een weekkalender 
waarop we schrijven 
wanneer we gaan sporten 
die week.  
A: Eigenlijk niet. Frans is 
ook een loper, dus hij is 
echt een stimulerende 
factor thuis. Daar ben ik 
heel blij mee. En we hebben 
twee oppassen, zodat ik –
ook als Frans er niet is - 3x 
per week kan lopen.  
I: Valt wel mee, Jaap moet op donderdag op tijd thuis zijn zodat ik 
naar de baan kan. En ik ga op maandag niet meer mee met de 
groep van Pieter, zodat Jaap maandagavond ‘vrij’ heeft.  
 



  14 
  

Stel, er is weer een baby op komst. Zou je dingen anders doen m.b.t. 
hardlopen? 
K: Nee ik heb veel plezier in het lopen zoals het nu gaat. 
L: Nee. Ik ben best lang door gegaan met (hard)lopen tijdens mijn 
zwangerschap. Zo lang dat goed gaat, is dat erg fijn. Na mijn 
bevalling heb ik de tijd genomen om het weer op te bouwen. Dit 
was soms wel eens lastig, maar ik probeerde goed naar mijn 
lichaam te luisteren. Ik had horrorverhalen gehoord van vrouwen 
die op latere leeftijd last kregen van allerlei kwaaltjes doordat ze 
het sporten te snel hadden opgepakt. Dit wil(de) ik echt 
voorkomen!  
A: Er is geen baby meer op komst. We zijn super blij met onze 2 
meisjes, maar hier laten we het bij. Bij Sofie heb ik dezelfde tactiek 
toegepast als bij Evy en dat ging eigenlijk heel goed.  
I: Nee, ik hoop dat ik bij een eventuele volgende zwangerschap net 
zo lang kan blijven lopen als dat ik dat 
tijdens m’n zwangerschap van Iris kon 
doen.  
 
Er zijn vast vrouwen binnen onze vereniging 

die (binnenkort) zwanger zijn. Heb je een 

gouden tip voor ze? 

K: Zoek naar een balans die voor jou werkt! 
Ik vind het zelf heerlijk dat ik wel 
regelmatig kan blijven sporten. Voor mij is 
dit prima te combineren met een baby. 
L: Luister goed naar je lichaam! Iedere vrouw reageert anders op 
een bevalling, dus probeer je zelf niet te vergelijken met anderen. 
Neem de tijd om te wennen aan je nieuwe leven en vraag daarbij 
niet teveel van jezelf!  
A: Goed je bekkenbodemspieren blijven trainen, en een mooi doel 
stellen voor bijv. een jaar na de bevalling en het tegen iedereen 
zeggen zodat je een goede stok achter de deur hebt om te trainen!  
I: Laat je niet teveel wijsmaken door de 1001 websites die er 
bestaan over zwangerschap en wat je dan wel en niet mag. 
Vertrouw op je eigen lichaam en geniet ervan!  
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Verhalenwedstrijd (1) 
 

In de vorige Toppunt werd ter gelegenheid van het 95 jarig 
bestaan van onze vereniging een verhalenwedstrijd 
aangekondigd. Er konden verhalen of gedichten 

ingezonden worden waarin O.S.S.-VOLO een rol speelde.  
Hieronder één van de prijswinnaars. Verderop volgen er 
nog twee. 
 
Het was september of oktober 1963, ik was 14 jaar, toen ik 

door toedoen van mijn vriend, Martin van Kollenburg, lid 
werd van O.S.S.-VOLO. Ik viel toen in de categorie jongens 

C. 
In 1964 werd ik meteen jongen B. Doordat het winterseizoen 

was werd er niet op de baan getraind, maar in de zaal én in 
de bossen in Vught, op zondagmorgen, bij weer en ontij. 

Maar iedereen kwam! Afzien, maar heel erg leuk.  
In de maand maart gingen wij naar de baan voor de 

zomertraining. Dat was waar ik lid voor was geworden: 

baanatletiek. 
Ik was (en ben nog) een klein menneke, maar ik wilde aan 

alle onderdelen meedoen: lopen, verspringen, hoogspringen, 
discuswerpen, speerwerpen, kogelstoten en 

polsstokhoogspringen. Als senior heb ik zelfs aan de 
tienkamp 

meegedaan, 
met de 

horden 

(1,10m) en 
1500 meter 

erbij. 
Langere 

afstanden 
800 en 

1500 m. 

waren niet mijn favoriet.  
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Soms haalde ik wel eens een medaille. Maar persoonlijke 

prestaties waren voor mij belangrijker. Zo sprong ik eens 
1,60 m hoog, mijn eigen lichaamslengte! 

Ik was verschrikkelijk blij. Ik geloof dat ik toen 3e was (in 

Breda). Hoger kon ik niet, daarom ben ik overgestapt naar 
het polsstokhoogspringen. Met een stok kan je immers 

hoger springen. 
In de beginperiode van mijn lidmaatschap organiseerde 

O.S.S.-VOLO een INTERLAND WEDSTRIJD: Nederland, 
België, en Denemarken, in stadion “de Vliert”. Ik was 

supertrots op mijn club.  
O.S.S.-VOLO deed mee aan competitiewedstrijden bij de 

heren, dames, junioren 

jongens  en meisjes. 
Loopgroepen waren er in 

die tijd niet, alleen 
loopafstanden op de 

baan:800m, 1500m, 3000 
m en 5000 m.  

Wij, junioren A/B en 

C (jongens en meisjes) 
gingen zeker 2x per 

maand naar 
baanwedstrijden. Wij kozen onze wedstrijden en 

schreven in. Dat waren leuke wedstrijddagen. Het reizen 
ging aanvankelijk per lijnbus, later op brommers (Puch, 

Thomos, Mobilette, Berrini).  
Heerlijke dagen. Veel blijvende vriendschappen zijn 

ontstaan. Ook ik heb mijn liefde bij O.S.S.-VOLO 

gevonden. Na een periode van alleen maar besturen ben 
ik op 50 jarige leeftijd begonnen met langere afstanden 

lopen (waar ik vroeger een hekel aan had!) De rest 
kennen jullie wel van mij.  

 
Jeroen van Dillen 
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Diverse uitslagen najaar 2017 
 

Uitslagen kunnen doorgegeven worden via uitslagen@oss-volo.nl. 
Als je bij de inschrijving onze clubnaam vermeldt, ben je makkelijker te 
vinden voor plaatsing in het clubblad! 
 
03 september Tilburg Ten Miles, Tilburg 10EM 

Ronald Alaerds 1:09:56 John van den Dungen 1:17:14 

Hennie van der Horst 1:12:27 Daniëlle Stork 1:44:30 

Frank van Dongen 1:16:22 

 
24 september Maasheggenloop, Boxmeer 10km 

Aniek Goes 47:43 

 
24 september Loch Ness Marathon, Schotland Marathon 

René Minkels 3:45:03 Amely  Verreijen 3:56:19 

 
01 oktober Singelloop Breda, Breda ½ marathon 

Josine Weijers 1:46:05 

 
01 oktober Singelloop Breda, Breda 10km 

Thijs Verhagen 36:08 Jeroen van Waes 59:09 

Adrianne v/ d Oetelaar 58:04   

 
01 oktober Singelloop Breda, Breda 5km 

Aimee Driessen 27:42 

 
06 oktober Kustmarathon Zeeland ladies run, Zoutelande 10km 

Anne Brooijmans 1:09:08 

 
07 oktober Eindhoven Marathon, Eindhoven 10km 

Rob Nijskens 35:18 Thijs Verhagen 35:48 

 
08 oktober Eindhoven Marathon, Eindhoven Marathon 

Frans Krooswijk 2:59:55 Harald van Engeland 3:20:50 

mailto:uitslagen@oss-volo.nl
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Chris van Grinsven 4:04:30 

 
08 oktober Eindhoven Marathon, Eindhoven Halve Marathon 

Ronald Alaerds 1:25:02 Marcel Bruinshoofd 1:49:05 

Hennie van der Horst 1:34:32 Ruud van Nistelrooij 1.52.38 

Geert Mulders 1:35:32 Riet Vervuurt 2:19:50 

Rudo van den Brink 1:40:38 

 
08 oktober Trailrun Terschelling, Terschelling 25km 

Lieve Teugels 2:41:33 Karen Kops 2:58:05 

Rob Nelisse 2:41:33 Angelina den Harder 3:19:32 

 
08 oktober Trailrun Terschelling, Terschelling 15km 

Irene Vroegrijk 1:23:44 

 
15 oktober Devils trail Drunense duinen, Drunen 33km 

Frans Krooswijk 2:13:44 Amely Verreijen 3:15:21 

René Minkels 3:09:36 

 
15 oktober Devils trail Drunense duinen, Drunen 22km 

Mark van der Heijden 2:17:30 Angelina den Harder 3:13:55 

 
29 oktober Meierijloop,Vught 10km 

Ronald Alaerds 39.29 John van den Dungen 43:28 

Edwin Hofma 41:46 Gerard Gerritse 45:12 

René Minkels 42:05 Harrie Vermeijs 45:13 

Karel Weykamp 42:53 Karen Kops 48:32 

Rudo van den Brink 43:05 Ad Sleutjes 50:42 

Hennie van der Horst 43:06 Gerard Olters 1:00:59 
 
29 oktober Meierijloop, Vught 5km 

Hans Coomans 22:33 Auke Vos 27:02 

Anniek Goes 23:03   

 
4 november Vestingstadrun, Woudrichem 11 km 

Anne Brooijmans 1:16:38 



  19 
  

 
5 november Berenloop, Terschelling Marathon 

Hans Heirman 3:30:50 Harry Barendse 3:52:55 

Jelle van der Haring 3:50:59 Amely Verreijen 4:03:54 

Krista van Soldt 3:51:15 

 
5 november Berenloop, Terschelling Halve marathon 

Frank Vullers 1:41:05 Rik Wetser 2:04:55 

Ramon de Haas 1:58:24 Angelina den Harder 2:06:01 

 
5 november Marathon St. Oedenrode, St. Oedenrode Marathon 

Hennie van der Horst 3:38:44 Rudo van den Brink 3:51:48 

 
5 november New York City Marathon, New York Marathon 

Lieve Teugels 3:56:56 Wim Martens 3:56:59 

 
11 november Devil’s trail, Schiermonnikoog 25 km 

Laura Vermeulen 2.48.57 Kirsten Mollet 3.15.04 

Marcel Bruinshoofd 2.58.00 Ingrid van Egmond 3.17.02 

Karin Boel-Zwijenberg 3.05.44 Peter Nouwen 3.32.44 

Susanne Hommen 3.06.51   

 
12 november Maresiacross, Kaatsheuvel 6,8 km 

Ramon de Haas 39:18 

 
18 november Zevenheuvelennacht, Nijmegen 7 km 

Hans Coomans 33:14 Frits van Helsdingen 37:26 

 
19 november Zevenheuvelenloop, Nijmegen 15 km 

Thijs Verhagen 55:13 Anniek Goes 1:10:29 

Ronald Alaerds 1:00:20 Marcel Bruinshoofd 1:13:00 

Harald van Engeland 1:01:06 Vincent v. dn Heuvel 1:13:19 

André Boel 1:02:27 Harrie Vermeijs 1:14:05 

Hans Heirman 1:03:21 Ingrid van Egmond 1:21:46 

Hennie van der Horst 1:07:37 Anne Brooijmans 1:36:52 
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25 november Horaloop, Epe 10EM 

Karel Weijkamp 1:15:41 Adri Henskens 1:20:52 

Marjo Eshuis 1:20:51 Jacqueline Loeffen 1:25:57 

 
25 november Warandeloop, Tilburg 10,7 km 

Wim Sloot 50:06 

 
25 november Warandeloop, Tilburg 10 km 

Ruud van Nistelrooij 50:26 

 
25 november Warandeloop, Tilburg 5,4 km 

Peter de Laat 30:41 
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Verhalenwedstrijd (2) 
 

 

Drie generaties O.S.S.-VOLO 
 

De eerste is mijn opa, de vader van mijn moeder. Op één van zijn 

trainingen heeft hij meegedaan aan een vijf kilometer loopje rondom de 

Vliert. Het leek mijn opa wel slim om rustig aan te doen en hij besloot 

een beetje bij de vrouwen in de buurt te blijven. Die vrouwen zag hij niet 

meer terug. Toen hij zo ongeveer als één van de laatste lopers 

binnenkwam, hijgend en uitgeput, vroeg een trainer of een loopgroep 

niet iets voor hem zou zijn. Dat was en is nu weer zo. 

Mijn moeder kwam hier in 1983 voor de eerste keer, maar dat was ze 

eigenlijk niet van plan: haar broertje, mijn oom dus, ging hier voor de 

eerste keer meedoen en mijn moeder 

zou hierna naar haar eerste turnles 

gaan. Dat is anders gelopen: atletiek 

leek haar zo leuk dat ze haar eerste 

training in een zomerjurkje heeft 

gedaan! Daarna is ze eigenlijk nooit 

meer weggegaan; ze is nu nota bene 

zelf één van de trainers hier. 

En dan kom ik: in 2013 stond ik hier 

samen met mijn zusje om te kijken of 

atletiek ook iets voor ons was. En ja 

hoor, voor de derde keer op rij was 

het raak.  

Nu, na vier jaar ben ik hier nog steeds 

en schrijf ik dit stukje, speciaal voor de vijfennegentigste verjaardag van 

de club die al zo lang bestaat en hopelijk nog heel lang zal bestaan. 

Misschien wel voor een vierde generatie…  

 

Elin ter Wal 



  22 
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Verhalenwedstrijd (3) 
 

Met Henk naar Hank. 

Eind jaren 90 van de vorige eeuw liep ik bijna elk weekend 

een wedstrijd, bij voorkeur tien kilometer, in een bijna 
wanhopige poging mijn PR te verbeteren. Dat was al een 

paar keer gelukt maar het werd allengs lastiger. Onze 
toenmalige trainer Henk Cretier wist wel een wedstrijd waar 

ik wederom een poging kon doen: Hank. 

Ik zou Henk met de 
auto komen 

ophalen op een 
zaterdagmiddag en 

wij over de A59 op 
weg naar Hank 

(met Henk). Bij 
Geertruidenberg 

aangekomen wil ik 

de A67 opdraaien 
richting Hank, maar buurman Henk gebaart driftig recht 

door te rijden. Ik twijfel, maar besluit zijn raad op te volgen 
-ik wil tenslotte niet eigenwijzer overkomen dan ik al ben.  
Bij gebrek aan een Tom-Tom (die waren er toen nog niet) 
rijd ik door, maar met steeds meer twijfel of we wel goed 

zitten. Bij Made  -ca 20 km verder- spreek ik mijn twijfel uit. 
Henk twijfelt inmiddels ook, maar met schaamte. Ik besluit 

om te keren. Plankgas rijden we naar Hank. Vijf minuten 

vóór de start vinden we een parkeerplaats, ik kleed me 
vliegensvlug om, maar eigenlijk heb ik te weinig tijd. Henk 

verzorgt intussen de inschrijving (hij is tenslotte mijn 
coach…). Op het moment dat ik de kleedkamer uitstap, 

klinkt het startschot, het is nog 40 meter naar die 
startstreep, die verlaten is als ik daar aankom. Ook deze 

poging mijn PR te verbeteren blijkt vruchteloos.  

Maar ik denk nog vaak aan die dag met Henk naar Hank. 
 

Pieter Kemper 
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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 
  
  

 

 
 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

De enige écht belangrijke 

KERSTBORREL 
is op donderdag 21 dec. 

in ons clubhuis  

(na de training) 

HET KAN NOG!! 

A.s. zondag meedoen 

met de Engelermeer 

Veldloop (zie artikel) 

Clubzorg 

Elke donderdag 

inloopspreekuur 

20.30 – 21.00 u. in 

clubhuis. 

 

Ook leuk: 
Binnenkort buiten 

fitnessen 
(zie: van het 

bestuur) 
Fijne Feestdagen! 

 

Gezond & sportief 2018 
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Activiteitenkalender Winter 2017-2018 
 

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 Evenement Plaats 

10 dec Engelermeer veldloop Den Bosch 

10 dec Indoor pupillen/junioren DAK Drunen Drunen 

16 dec Longest night trail Vught: 5-10-15 km Vught 

17 dec Lidocross, korte en lange cross Waalwijk 

17 dec Herperduincross, korte en lange cross (GPCC-circuit) Herpen 

17 dec Indoor Volkel pupillen/junioren AV de Keien Uden 

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

26 dec Kangoeroeloop: 5-7,5-12-15-21,1 km Vught 

31 dec Sylvesterloop: 5,5-11-16,5 km Middelrode 

Gelukkig nieuwjaar allemaal! 

7 jan Lunettencross: div. afstanden  Vught 

7 jan Bedaf cross: div. afstanden (Keiencross-circuit) Bergen 

13 jan Indoor D’n Ouwe Toren, Pup & Jun GAC Gemert Gemert 

14 jan ½ marathon van Egmond Egmond aan Zee 

14 jan Witte Ruysheuvelcross, korte en lange (GPCC-circ.) Oss 

14 jan Kuykse Stratenloop: 10 km Nieuwkuijk 

14 jan Witvencross: div. afstanden (KCC-circuit) Veldhoven 

14 jan Wilkin Sport Cross: div. afstanden (013-circuit) Goirle 

21 jan Dijkenloop: 5-10-15 km Den Dungen 

21 jan Spiridon cross: div. afstanden (013-circuit) Rijen 

21 jan Indoor Atledo (alle leeftijden, diverse onderdelen) Dongen 

27 jan Lithse Ham cross, korte en lange cross (GPCC-circuit) Lith 

27 jan Run2Day Breda Trailrun: 12-21 km Breda 

28 jan Mastbos cross: div. afstanden (013-circuit) Breda 

28 jan Joe Mann Bosloop: div. afstanden (KCC-circuit) Best 

2-4 feb NK Indoor Masters Apeldoorn 

4 feb Atledocross: div. afstanden (013-circuit) Dongen 

file:///C:/Users/Amely/Documents/Hardlopen/oss-volo.nl
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4 feb Dommelcross: div. afstanden St-Michielsgestel 

4 feb Heuvelrugcross: div. afstanden (Keiencross-circuit) Zeeland 

10 feb Kruikenloop: 15 km (013-circuit) Tilburg 

11-12 feb NK indoor Junioren Apeldoorn 

17-18 feb NK indoor Senioren Apeldoorn 

18 feb Wedertcross: div. afstanden Valkenswaard 

18 feb Commanderije bosloop: div. afstanden De Mortel 

25 feb Karpencross: div. afstanden Eindhoven 

25 feb Rusheuvelcross, korte en lange cross (GPCC-circuit) Oss 

11-13 feb Carnaval  

4 mrt Rico Salvettiloop: 10 km (013-circuit) Moergestel 

11 mrt Parkcross: div. afstanden (Keiencross-circuit) Uden 

11 mrt Attilarun: 10 km (013-circuit) Tilburg 

18 mrt Drunense Duinenloop: 4,5–10–21,1 km (013-circuit) Drunen 

31 mrt Rondje Vrachelen: 10 km (013-circuit) Oosterhout 

 

 

 

 
Big Data en privacy binnen het hardlopen… 

Heb jij je als hardloper wel eens afgevraagd wat er met jouw gegevens 
op internet kan gebeuren? Denk eens even aan het mogelijk 
combineren van een paar bestanden zoals bijvoorbeeld “uitslagen.nl” 
met jouw facebook account dan wel LinkedIn of andere (generieke) 
sociale media. Iedereen laat allerlei “geursporen” achter op internet, 
gewild of ongewild. Zo heb ik via “uitslagen.nl” nog onlangs gekeken 
tot wanneer mijn wedstrijduitslagen teruggaan en dat bleek tot maar 
liefst 1998 opvraagbaar. Kwaadwillenden zouden door combinatie 
van gegevens behoorlijk veel informatie uit jouw gegevens kunnen 
peuren: van welke vereniging je lid bent (nogal onschuldig) welke 
wedstrijden je gelopen hebt (ook onschuldig), waar je werkt (minder 
onschuldig), wat je vandaag gedaan hebt via FB of (minder 
onschuldig), op welk merk schoenen je loopt (foto finish) (minder 
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onschuldig) tot waar je woont (je laat bij inschrijving vaak je adres 
achter plus e-mail account) ( argwaan!!). Al deze gegevens worden 
permanent bewaard soms duidelijk 
op welke plaats maar ook vaker 
niet en ik weet niet op welke wijze 
en evenmin weet ik door wie.  
Ik ga er maar vanuit dat het 
allemaal met goede bedoelingen is, 
maar er hoeft maar één 
kwaadwillende tussen te zitten… 
Wat kan een slimme combineerder 
er allemaal mee?  Hardlopen alleen: 
de leefstijl. Gecombineerd met 
adres: oeps, dan wordt het ineens veel interessanter: huur of 
koophuis? Welke wijk? Gemiddeld inkomen van die wijk... E-mail 
account: gerichte mail of junkmail. Combineren van info uit Sociale 
Media met eerder genoemde bronnen: ik moet er niet aan denken...  
Gelukkig hebben we de wet AVG (Algemene Verordening 
Gegevensverwerking). Deze treedt in werking in mei 2018. Die wet 
zegt dat de verwerker van Big Data moet kunnen aantonen dat hij/zij 
allerlei technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om 
aan de wet te voldoen (AVG). Binnen de gehele EU gelden dezelfde 
regels. Iedere gegevensbewaarder moet een bepaling hebben waaruit 
blijkt hoe lang hij/zij de 
gegevens bewaart en dat moet 
op de website worden aangeven 
waar persoonlijke gegevens 
staan. Eh… Ja… 
Allemaal leuk en aardig maar 
denk je nu werkelijk dat de 
beheerder van uitslagen.nl of andere vergelijkbare websites zich 
hieraan gaan houden en dat er eveneens een stringent controle beleid 
gaat komen? Daar hebben ze vaak de tijd niet voor en veel beheerders 
van websites zijn niet eens op de hoogte van de AVG.      
Dus lopers : let op Uw Saeck! 


