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Van de redactie
Carnaval is weer achter de rug, en de Olympische Spelen lopen ten
einde: het voorjaar komt er aan!
Steeds vaker kunnen we bij daglicht lopen, regelmatig kleden we ons
met een laagje minder en de tights worden langzaam weer korter.
Dit voorjaar zijn er ook weer veel 5- of 10 km wedstrijdjes: sla de
activiteitenkalender er maar op na. En zet 27 maart alvast in je agenda,
de jaarlijkse algemene ledenvergadering!
Vanaf dit seizoen is ‘Toppunt’ voortaan in kleur! Wij waren al
enthousiast, jullie hopelijk ook!
Geniet van het voorjaar en van dit nieuwe clubblad!

Karin en Koos
Heb je kopij? Wacht niet tot het laatst. De sluitingsdatum voor het volgende
nummer is: Woensdag 18 april 2018
Graag per e-mail naar: karinboel@hotmail.nl / koos.fennis@gmail.com
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Van het bestuur
o

Het vernieuwen van de accommodatie blijkt een behoorlijke spin off
te hebben, nu ook de uitbreiding van de trainingsmogelijkheden bij
het materialen/krachthok (en nee, ik ben de "n" in hok niet
vergeten) dichterbij komt. Een overkapping geeft meer
gebruiksmogelijkheden en de uitbreiding van de feitelijk te
gebruiken ruimte gaat zeker stimulerend werken voor de core
stability oefeningen die nu vrijwel uitsluitend binnen plaats vinden.

o

Ook opties voor groene
energie komen binnen
bereik en gaan zorgen
voor een verdere
terugdringing van door
de vereniging
veroorzaakte uitstoot
en, in het kielzog
daarvan, de met die
uitstoot gemoeide
kosten.

o

Tenslotte wordt de bewaking van eigendommen geoptimaliseerd
door de installatie van een verbeterd camerasysteem dat eventuele
problemen op ons terrein haarscherp in beeld brengt.

o

Het bestuur maakt zich, mede voor de toelichting op deze projecten,
op voor het vaste punt in de circle of life van onze vereniging, de
Algemene Leden Vergadering op dinsdag 27 maart a.s. om 20.00 uur
in ons clubhuis. Deze vergadering is voor alle leden. Laat je stem
horen! Verschillende geledingen in onze vereniging hebben een
oproep voor de verslaglegging gekregen zodat onze voorzitter straks
onderbouwd een "State of the Union" kan uitspreken, gekoppeld
aan de hiervoor reeds aangegeven voornemens. Die stand van zaken
bestaat uit verschillende componenten waarvan er een al eerder
behandeld zal worden op dinsdag 13 maart a.s. om 20.00 uur in ons
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clubhuis. Dat is de financiële Algemene Leden Vergadering, een
bijeenkomst voor financiële fijnproevers waar onze penningmeester
gaat vertellen dat wij financieel steeds gezonder worden, ondanks
het feit dat ons ledenaantal, conform de landelijke trend,
terugloopt.
o

Het bestuur hoopt dan ook nog, na
die financiële drie sterren maaltijd,
op 27 maart a.s. een extra bijdrage
te kunnen presenteren op basis
van tientallen stemmentellers die
onze vereniging voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 21
maart a.s. ter beschikking stelt.
Iedere teller levert een bijdrage
van € 45,-- op voor de vereniging
en een voor die tellers
onvergetelijke ervaring in het hart
van onze (lokale) democratie. Onze
commissaris speciale projecten, Ruud van Nistelrooij, heeft de
gemeente 70 stemmers toegezegd. Het bestuur hoopt dat iedereen
die de mogelijkheid heeft mee te tellen (lidmaatschap van de
vereniging is daarvoor niet vereist, dus ook partners en kinderen
vanaf 18 jaar zijn welkom) zich bij hem meldt om op een van de
stembureaus te worden ingedeeld.

o

Een volgende component die wel in toenemende mate zorgen baart
is de uitvoering van verenigingstaken. Het vinden van een opvolger
voor de voorzitter van de vereniging en die van de jeugdcommissie
is tot nu toe niet gelukt evenmin als aanvulling voor het bestuur. Als
hardlopen de nieuwe religie is, vreest het bestuur de vergelijking
van onze vereniging met de kloosters. Wel ruim voldoende
financiële middelen en een aansprekende taak in de maatschappij,
maar steeds minder mensen beschikbaar voor te verrichten
monnikenwerk. Dat vaste onderdeel van deze bijdrage begint uw
secretaris behoorlijk te beknellen, te meer omdat bij een grotere
belangstelling de belasting voor iedereen kleiner wordt en
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makkelijker vol te houden gedurende een langere periode. Die taak
kan niet op de schouders van een paar mensen blijven rusten.
Opnieuw roep ik daarom mijn lezers op een deel van hun tijd te
investeren in de vereniging om te voorkomen dat wij straks de
deuren moeten sluiten omdat er voor de uitvoering van taken niet
voldoende mensen beschikbaar zijn.
o

Dan komt de NLDoetdag er weer aan en wel op zaterdag 10 maart
a.s. Deze dag wordt er een grote voorjaarsschoonmaak wordt
gehouden in en om het clubhuis. Er zijn nog enkele handjes nodig.
Voor koffie met gebak en een lekkere lunch wordt gezorgd.
Aanmelden kan bij Ruud van Nistelrooij,
ruud@vannistelrooij.demon.nl.
o
Nog even
een reminder. Niet
iedereen weet dat
er gele kliko’s bij de
kleedkamers staan
waarin frituurolie
en -vet
gedeponeerd kan
worden. Een volle
kliko levert de club ongeveer €35 op. Dus ga je het vet in je
frituurpan vervangen, denk dan aan je eigen cluppie en lever dit in!

o

Gelukkig brengt de kringloop van het leven ook aangename dingen
zoals de toenemende terugkeer van het licht. Nog even en de hesjes
en de looplampjes kunnen weer in de kast waarbij de
buitentrainingen dan naar ander terrein kunnen leiden dan Vught en
de Vutter. En de jeugd kan de zaal weer verlaten en lekker op de
baan komen trainen.

Geniet van het rennen!
Jeroen Cliteur, secretaris
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Uitloting clubcertificaten 2017
In de Bestuursvergadering van december 2017 heeft de jaarlijkse loting
plaatsgevonden voor de aflossing van de clubcertificaten. Ter
verduidelijking voor de leden die nog niet zo lang lid zijn: in 2004 heeft
O.S.S.-VOLO onder haar toenmalige leden een 20-jarige renteloze lening
uitgegeven, ter gedeeltelijke financiering van de nieuwbouw van het
clubgebouw. Deze lening wordt in 20 jaar afgelost.
Dit zijn de certificaten die in 2017 zijn uitgeloot:
Nummer:
2004004
2004010
2004025
2004043
2004111
2004116

Eigenaar:
Inge Zwitserlood
Ad Kuijpers
Hans Velden
Joke Pelgrim
Pieter Kemper
Armand Laven

Bedrag:
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 100
€ 100

Certificaathouders krijgen hun lening deel teruggestort na overhandiging
van het originele certificaat aan de penningmeester. Dit kan via het
postvak in het clubgebouw of door middel van het opsturen naar:
Edwin Hofma,
Florencestraat 1,
5237 EM, ’s-Hertogenbosch.
Vriendelijk verzoek: graag op
het certificaat het IBANrekeningnummer vermelden
waar het bedrag op gestort
kan worden.
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EEN RNDJE OP DE BAAN MET:
Nicky Konings; woont ruim ’n half jaar in Den Bosch en
loopt ongeveer net zo lang in de groep van Henri. Van het
begin af aan voelt ze zich thuis in die groep en ook op
sportief gebied maakt ze een gestage ontwikkeling door.
Voorlopig hoogtepunt: 1.58 u op haar eerste halve marathon
(Eindhoven). Wij gaan nog van haar horen in de toekomst!
Wat is de eerste vraag die jij jezelf zou stellen als interviewer?
Ik zou mezelf de vraag stellen waarom iemand helemaal uit
Limburg bij O.S.S-VOLO in Den Bosch komt trainen.
Met wie wil jij wel eens 24 uur worden opgesloten?
Bruno Mars. Ik ben een die hard fan
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Waarvoor gaat 's ochtends de wekker af?
De wekker gaat af om met mijn kat te spelen en naar mijn
werk te gaan. Om precies te zijn, deze gaat om 6.45u af, ik
snooze dan nog twee keer en uiteindelijk sta ik om 7.00u op.
Wat is voor jou nou echt een guilty pleasure?
Temptation Island! Ik houd van hersenloze programma’s!
Waar was jij op 11 februari om 11.11 uur?
Carnaval vieren in Limburg�

Welke zanger mag op jouw verjaardag een liedje komen zingen?
Bruno Mars, maar met hem breng ik al 24 u door, dus doe
dan maar The Weekend (ook een knappe zanger;)
Wat vind je het leuke aan atletiek?
Fit blijven, ontspannend en het gevoel erna.
Zou jij vlees via Facebook kopen?
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Als ze biologisch vlees hebben wel. Maar ik eet zo min
mogelijk vlees.
Waarom via Facebook??
Wanneer heb jij voor het laatst voor een verrassing gezorgd? En bij
wie?
Leuke dag geregeld voor vriendin die jarig was. Sauna en uit
eten.
Vind jij het ook zo erg dat Neil Diamond moet stoppen met
zingen?
Niet echt. Is van voor mijn tijd.
Welk goede doel zou jij in je testament opnemen?
Leuke vraag! Absoluut iets met dieren! Ik denk Wakker Dier
(zij komen op voor alle dieren in de bio-industrie).
Ifaw doet ook goede dingen, beide misschien!
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Hoe ziet jouw ideale zondag er uit?
Beetje uitslapen, knuffelen met m’n kat Livia, hardlopen,
Netflixen en ‘s avonds sushi eten met m’n beste vriendin.
Wat trekt jou het meeste aan in het hardlopen?
Het gevoel erna, als je een mooie afstand hebt afgelegd en
dat het steeds gemakkelijker gaat, hoe meer ervaring je
krijgt.

Nicky Konings

Trailrun in Beek
Op zondag 7 januari heb ik samen met André meegedaan aan de Poort
naar het Heuvelland trialrun in Beek in Limburg. Vroeg en met fris weer
reden we richting Limburg. In de kantine van atletiekvereniging Caesar
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was het een gezellige drukte. We waren op tijd en konden nog even
lekker een warme kop koffie drinken. Daarna omkleden en je tas ergens
bij de andere vele tassen zetten. Dat is altijd een leuk gezicht al die

tassen. Wat zeulen sommige sporters toch veel mee. André startte een
uur eerder met de 30 km dan ik met de 16 km. Bij de start was het koud.
Gelukkig weet ik dat ik na 10 minuten weer lekker warm gelopen ben.
Maar dat viel deze keer echt tegen. Ik had het lang koud en denk dat ik
net te dunne kleren aan had. Niks meer aan te doen, gewoon lekker
doorlopen en genieten van de prachtige omgeving. Want wat was het
mooi. Je kunt die Limburgers soms best moeilik verstaan, maar de
omgeving maakt gelukkig veel goed. We moesten flink klimmen, langs
touwen naar beneden zien te komen en onder bomen door kruipen. Een
erg leuk en afwisselend parcours. En bij binnenkomst kreeg iedereen
een heerlijk stuk echte Limburgse vlaai. Zeer verdiend want zwaar was
het wel. Zeker een loop om nog eens te doen. Een aanrader voor de
trailrunners onder ons.
Karin Boel

11

Diverse uitslagen winter 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.
03 december Montferland Run,’s-Heerenberg 15km
Rob Nelisse
1:09:40 Lieve Teugels
Frank van Dongen
1:10:58 Marcel Bruinshoofd

1:13:54
1:16:53

03 december Maasloop, Kerkdriel 15km
Erik Wolfs
1:03:11 Krista van Soldt

1:13:13

03 december Maasloop, Kerkdriel 10km
Thijs Verhagen
36:37
03 december Maasloop, Kerkdriel 5km
André Boel
18:29
Daniëlle Stork
Ronald Alaerds
18:40

26:18

03 december Kempen trail, Bladel 33,75km
Rudo van den Brink
2:59:00
10 december Engelermeer veldloop, ‘s-Hertogenbosch 10,38 km
Geert Mulders
49:15
René Minkels
49:19
10 december Engelermeer veldloop, ‘s-Hertogenbosch 8,65 km
Adri Henskens
36:57
Irene Vroegrijk
44:33
André Boel
37:14
Lieve Teugels
45:20
Hans Heirman
40:41
Ramon de Haas
45:29
Rudo van den Brink
40:45
Marjo Eshuis
45:43
Karel Weykamp
42:02
Ruud van Nistelrooij
46:19
Fred van Breughel
42:42
Leon Rijken
47:00
Rob Nelisse
44:27
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10 december Engelermeer veldloop, ‘s-Hertogenbosch diverse rondjes
Juliette de Winter
21:18
Krista van Soldt
37.39
Petra Wolters
25:21
Isaiah Taal
37:55
Hans Coomans
27:17
Karin Boel
41:22
Esther Bruls
29:50
Daniëlle Stork
42:35
Ronald Alaerds
30:20
Marion Nabuurs
44:21
Auke Von
33:18
Vincent van den Heuvel
45:27
Hinke Malda
33:38
Mathieu van den Eertwegh 47:00
Gerard Wolters
34:50
Kirsten Mollet
50:30
16 december Longest night trail, Vught 15km
Hans Heirman
1:17:32
16 december Longest night trail, Vught 10km
Ronald Alaerds
47:06
Daniëlle Stork

1:12:02

17 december Lidocross, Waalwijk 9,48 km
Ramon de Haas
48:53
17 december Mescherbergloop, Eijsden 15,6 km
Rob Nijskens
1:04:14 Michiel Kluten
Adri Henskens
1:11:00 Marjo Eshuis
André Boel
1:12:38 Anchelina Ouwendijk
Erik Wolfs
1:16:00 Evert van der Meulen
Jos Wolf
1:18:28 Karin Boel
Karel Weijkamp
1:20:57
17 december Mescherbergloop, Eijsden 6 km
Hanneke Kluten
35:17
31 december Auwjaorscross,Oirschot 9,36 km
Thijs Verhagen
36:10
07 januari Nijmeegse nieuwjaarsloop,Nijmegen 10 km
Gerard Gerritse
46:39
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1:25:02
1:31:16
1:41:52
1:41:52
1:48:40

14 januari Egmond halve mararthon, Egmond aan zee, halve marathon
Rob Nijskens
1:19:32 Ramon de Haas
1:49:02
Rob Nelisse
1:46:09 Lieve Teugels
1:51:48
21 januari Dijkenloop, Den Dungen 10km
René Minkels
42:21
21 januari Dijkenloop, Den Dungen 5km
Ramon de Haas
23:04
27 januari Safari trail, Arnhem 33km
André Boel
2:41:19 René den Otter
Hennie van der Horst
3:07:34

3:18:36

04 februari Dommelcross, St. Michielsgestel 12km
Adri Henskens
53.37
Hennie van der Horst
Rudo van den Brink
54.43
Marjo Eshuis

58.14
1:03:19

04 februari Dommelcross, St. Michielsgestel 9km
Ronald Alaerds
36:18
Daniëlle Stork
Leon Rijken
45:43
Hans Coomans

47:55
47:58

04 februari Dommelcross, St. Michielsgestel 6km
Esther Bruls
29:47
Susanne Hommen

33:31

04 februari Midwinter marathon, Apeldoorn 10EM
Peter Nouwen
1:36:18
10 februari Februariloop, Bennekom halve marathon
Karel Weijkamp
1:36:29
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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
Lever je oude vet in
Algemene ledenvergadering
Dinsdag 27 maart
20.00 uur clubhuis

BEN ERBIJ!

NL Doet dag
Zaterdag 10 maart
Opgeven bij Ruud van
Nistelrooij
Ruud@vannistelrooij.demon.nl

Ben jij beschikbaar??
Op 21 maart zijn er stemmentellers
nodig
(club ontvangt €45,= p.p.!!)
Geef je op:
Ruud@vannistelrooij.demon.nl
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bij OSS-Volo.
De club krijgt voor
een volle kliko
€35,Clubzorg
Elke donderdag
inloopspreekuur
20.30 – 21.00 u. in
clubhuis.

13 maart 20.00 u:

Financiële ALV
Penningmeester geeft
uitgebreid doorkijkje
(zie: van het bestuur)

Activiteitenkalender voorjaar 2018
Voor meer informatie over de onderstaande wedstrijden: kijk op de
activiteitenkalender op oss-volo.nl.

Datum
4 mrt
11 mrt
11 mrt
18 mrt
25 mrt
31 mrt
2 apr
8 apr
11 apr
15 apr
21 apr
27 apr
5 mei
4-6 mei
10 mei
10 mei
11 mei
12 mei
12 mei
13 mei
17 mei
27 mei
27 mei
1 juni
2 juni
10 juni
10 juni
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Evenement
Rico Salvettiloop: 10 km (013-circuit)
Parkcross: div. afstanden (Keiencross-circuit)
Attilarun: 10 km (013-circuit)
Drunense Duinenloop: 4,5–10–21,1 km (013-circuit)
Venloop: 5-10-21,1 km
Rondje Vrachelen: 10 km (013-circuit)
Wielenloop: 5-10 km
Marathon van Rotterdam: ¼ + hele marathon
Leemputtenloop: 5-10 km (013-circuit)
Voorjaarsloop Goirle: 10 km (013-circuit)
Venneloop: 15-10-5 km (013-circuit)
Wijboschloop: 5-10 km
Liberty run: 5 EM (013-circuit)
Koning van Spanje Trail (divers trails van 12–43 km)
Gezellige PH trail rond Vught (8/14/25 km)
Harry Schulting Games – baanwedstrijd
Track meeting – baanwedstrijd
Kraaienloop: 5-10 km (013-circuit)
Oirschotse Stoelloop: 10 km
Marathon Tilburg: 1/8-1/4-1/2-hele marathon
Coudewater loop: 5 km
Vestingloop: 5-10-15 km + kidsrun
Haagse Beemdenloop: 5-10-15 km
Track Meeting – baanwedstrijd
Rondje Rijen: 5-10 km
Engelenrun: 6-12 km (1e 073 Summer City Run)
Dwars door Dongen: 15-10 km (013-circuit)

Plaats
Moergestel
Uden
Tilburg
Drunen
Venlo
Oosterhout
Rosmalen
Rotterdam
Rijen
Goirle
Oisterwijk
Wijbosch
Waalwijk
Gulpen
Vught (PH)
Vught (PH)
Utrecht
Oosterhout
Oirschot
Tilburg
Rosmalen
Den Bosch
Breda
Utrecht
Rijen
Engelen
Dongen

Moeten we allemaal even goed zijn in onze loopprestaties en wat is
‘goed zijn’. Dat is natuurlijk voor iedereen anders. En wat mogen we van
onszelf verwachten. Op zich is het allerbelangrijkste dat je plezier in het
lopen hebt en dat je het krijgen van blessures probeert te voorkomen.
Maar je mag natuurlijk best een doel hebben als je regelmatig traint.
Bijvoorbeeld een bepaalde tijd lopen op een 10 km of een halve
marathon, of een ultraloop volbrengen binnen een bepaald aantal uren.
Alleen lekker lopen is voor sommigen lopers onder ons echt niet
voldoende. Hard trainen en af en toe kapot gaan hoort bij het gaan van
je doel. Niks mis mee toch? Ieder zijn ding. Als je maar genoegen neemt
met je eigen doel en je niet te veel door anderen laat leiden.
In Zuid-Afrika is
het zo dat je
finishtijd bij de
ultralopen
bepaalt wat voor
medaille je krijgt.
En het is dan
echt niet zo dat
de ene medaille
veel mooier is
dan de andere,
maar ze zijn wel
anders. Daar kun
je over discussiëren. Is dit onderscheid de bedoeling van lekker lopen? Is
je prestatie zo belangrijk? Toch vind ik het mooi dat je op deze manier
extra trots kan zijn op je behaalde medaille behorend bij jouw finishtijd.
Het is uiteindelijk de medaille die hoort bij jouw doel. En je ziet meteen
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de lopers om je heen die hetzelfde doel als jij hadden. Dat schept toch
een band. En het mooie in het verre Zuid-Afrika is dat iedereen trots is
op iedereen. De eerste loper wordt door het publiek net zo hard
aangemoedigd als de laatste loper. Iedereen is gelijk, ondanks de
verschillen in finishtijd. Iedere prestatie is een prestatie op zich. Je hoeft
ook geen smoes te hebben als je minder hard liep dan je wilde. Iedere
finishtijd is goed. Dit onder het motto ‘Opgee is nie ’n opsie nie!’ Mooi
toch? Vandaag las ik op een nieuwssite ook iets moois. Het ging over de
prachtige Olympische winterspelen waar we nu massaal met zijn allen
naar kijken. Zo ook naar de 10 km van Sven. Wat baalde hij natuurlijk,
maar hij hield zich stoer voor de pers en zei: “Ik was gewoon niet goed
genoeg.” Klaar! Dat was het. Geen smoezen of ander geklaag. Hij heeft
gedaan wat hij kon en dit was een mooie tijd voor hem. Hij heeft er ook
niet wakker van gelegen, hij viel alleen wat later in slaap. Prachtig toch?
Daarom moeten wij ook trots op hem zijn. Net als op onze eigen tijd of
die van een ander, wat die ook is. Geen smoezen meer of teleurgestelde
blikken, gewoon trots zijn op wat jezelf of wat die ander heeft gedaan.
Klaar!
Elle Boog
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