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Van de redactie  
 
Terwijl ik mij probeer te concentreren op dit stukje proza zie ik 
tandenknarsend vanuit mijn ooghoeken de feestelijkheden op het 
stadhuisplein in Eindhoven.  
De beste ploeg heeft weer gewonnen?  
Túúrlijk, zo gaat dat nou een keer in een competitie.  
Toch ben ik blij dat je je sport ook op een heel ándere manier kunt 
beleven. Puur voor jezelf, zonder prestatiedruk en volop genietend. 
Lees deze keer maar eens goed het ‘Rondje op de baan met….’! 
Ook inspirerend zijn de verslagen van een navigatietocht, de NLDoet dag 
en de ehbo cursus. 
Veel leesplezier! 
 
Karin en Koos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je kopij? Wacht niet tot het laatst. De sluitingsdatum voor het volgende 
nummer is: Woensdag 27 juni 2018  
Graag per e-mail naar: karinboel@hotmail.nl / koos.fennis@gmail.com  

  

mailto:koos.fennis@gmail.com


  3 
  

Van het bestuur 
 

Toeval bestaat niet. Het samenvallen van het verlies van de 

onschuld van Facebook, het wegstemmen van de veegwet en de 
invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) op 25 mei a.s. heeft voor een deel te doen met een sterk 
toegenomen belangstelling voor privacyvraagstukken die de snelle 
digitalisering van onze wereld met zich brengt. Wat weten 
"ze" van me en wat doen "ze" daarmee is een steeds belangrijker 
wordende vraag, nu gebleken is dat die gegevens kunnen leiden 
tot manipulatie op allerlei terreinen.  

 De AVG komt 

prominent in beeld 
vanwege de Europa 
brede invoering van 
deze verordening en 
de torenhoge boetes 
die opgelegd kunnen 
worden bij schending 
van de bepalingen. 
Of die soep echt zo heet gegeten gaat worden, valt nog te bezien 
als u tot zich laat doordringen wie er allemaal persoonsgegevens 
verwerkt en hoe beperkt de controlemogelijkheden feitelijk zijn. 

 Ook onze vereniging heeft gegevens van u verzameld op 

basis van gegeven toestemming en gebruikt die uitsluitend voor 
het doel waarvoor die gegevens zijn verstrekt. Het bestuur heeft 
als beleid dat deze gegevens niet aan commerciële partijen ter 
beschikking worden gesteld en dat de toegang tot deze gegevens 
uitsluitend functioneel is. Mocht u de ambitie hebben om een 
beroemde Nederlander te worden dan kunt u er zeker van zijn 
dat, voor het geval die ambitie zich realiseert, ook in die 
omstandigheden de van u verzamelde gegevens niet vrijelijk 
toegankelijk worden, anders dan een naar kinderspeelgoed 
vernoemde dame recentelijk merkte. 

Dat neemt niet weg dat voor alle leden de gevolgen van de 

AVG nog beter in beeld gebracht gaan worden. Het bestuur streeft 
er naar om ook voor wat betreft de aan de vereniging 
toevertrouwde gegevens een klimaat te handhaven waarin de 
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leden zich veilig kunnen voelen. 

 Het bestuur kijkt terug op twee vlekkeloos verlopen ALV's in 

een heel plezierige sfeer. Het opkomstpercentage was, zoals de 
laatste jaren, opnieuw ongeveer 10 % van de actieve leden maar 
dat deed geen afbreuk aan de kwaliteit van de vergadering. 

Tot vreugde van uw secretaris, die daar tot vervelens toe bij u 

om heeft gezeurd, is het bestuur thans partieel gefeminiseerd door 
het toetreden van Loes Nijskens en zijn we er ook in geslaagd 
Ramon de Haas te bewegen langer aan te blijven als voorzitter. 
Dat neemt niet weg dat er wensen overblijven. We zijn nog altijd 
onderbezet en nu Loes zich in het mannenbolwerk heeft gewaagd 
mag zij hopen op versterking van het contingent dames in het 
bestuur, al was het maar omdat zij een periode met verlof zal zijn. 
Ook Ramon moet worden afgelost en onze zoektocht gaat dus 
gewoon door, inclusief het drammen van uw secretaris. 

Er is meer goed nieuws. Na de goedkeuring van de ALV om 

over te gaan tot aanschaf van zonnepanelen voor onze 
energievoorziening heeft het de Minister van Economische Zaken 
en Klimaat behaagd om onze vereniging een subsidie van  
€ 2.2245,49 te verstrekken voor de aanschaf van die panelen, 
zodat de plaatsing daarvan al op 3 mei a.s. kan worden 
gerealiseerd.  

 Ik zou met al die belangrijke 

randvoorwaarden voor het zorgenvrije 
bestaan van onze vereniging onze 
corebusiness haast vergeten. De 
nodige succesvolle deelnames aan 
de diverse wedstrijden ligt al weer 
achter ons en sneller dan we dachten 
zijn de buitenroutes weer in gebruik. 
Daarbij komt dat het weer op het 

moment van schrijven van dit stuk me ook direct in de sfeer van de 
Jeroen Boschloop heeft gebracht. De inschrijving is al open, 
dus niets belet u nu vast in te schrijven voor deze zomerse 
versnapering. 
Geniet van het rennen! 
 
Jeroen Cliteur, secretaris 
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Annie en Wim, onze redders 
 

Elk jaar regelt Angelina den Harder de opfriscursus ANNIE.  
Annie komt dan samen met Wim naar het clubgebouw. Wim heeft 
het hoogste woord en wij luisteren graag naar Wim. Maar het liefst 
gaan we aan de slag met Annie.  
Wie Annie is?  
Annie is niet groot, zij mist beide benen. Annie is de pop die altijd 
met Wim meekomt. 
En wie is Wim?  
Wim is ambulancebroeder en geeft reanimatiecursussen en zo 
ook bij ons. 
Wim frist ons geheugen op en laat ons op Annie oefenen met 
AED.  
Wim doet dit heel leuk en goed. Hij vertelt interessante dingen uit 
zijn dagelijkse praktijk. 
 
Het is van belang te weten wie er in jouw groep kan reanimeren. 

Wil je zelf ook een training volgen, neem dan contact op met 
Angelina. Dan kan zij ervoor zorgen dat jij volgend jaar ook 
uitgenodigd wordt voor de training.  
Je kunt haar mailen: angelina.isnever@home.nl 
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EEN RNDJE OP DE BAAN MET:  

 

Harry Barendse; bedacht na zijn pensionering een wel 

héél origineel tijdverdrijf: hardlopend de omtrek van 
Nederland af gaan. In 19 etappes -met steeds 3 à 4 weken 

ertussen- beliep Harry de buitengrenzen van ons land. En hij kan 
er ook nog eens boeiend over vertellen. Lees hieronder zijn 
prachtig relaas. 
 
Jij koos ervoor de grenzen van Nederland te belopen. Hoe kwam je 
daarop? 
Ik hou van hardlopen. Al heel lang. Op mijn veertiende ging ik 
met een vriendje hardlopen op het strand (ik woonde toen aan 
zee). Ik heb daarna voor meer populaire sporten gekozen. Op mijn 
dertigste kwam ik weer terug in het voor mij goede spoor. Ik 
woonde in Maastricht en genoot al rennend van de vrijheid, de 
natuur en het gevoel dat moeilijk onder woorden is te brengen. 
Pas toen ik ongeveer 10 jaar geleden lid werd van O.S.S.-VOLO 
ben ik wedstrijden gaan lopen. Ook leuk! De competitie en tegelijk 

de kameraadschap. Van de 
voorbereiding van wedstrijden 
geniet ik net zo veel als van de 
wedstrijd. Toen ik minder ging 
werken, lag het voor de hand 
dat ik meer zou lopen. Opeens 
was het voornemen er: een 
ronde langs de grenzen van 
Nederland.  

Ik ben ook geïnspireerd door ultrarunners als Jan Knippenberg1 en 
Jolanda Linschooten2. 

 

                                                             
1
 De mens als duurloper 

2
 Niet de race maar de reis 
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Hoe zag zo’n loopdag eruit? De reis naar het vertrekpunt, wat neem je 
mee, de afstand, etc. 
Een wekker die om 6 uur of eerder afgaat, de kleren die op 
volgorde klaarliggen. Mijn rugzakje. Wachten op een perron 
tussen drommen anders gekleed volk. In de trein eierkoeken naar 
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binnen werken. Bij aankomst genieten van het losgaan. Goed 
opletten dat ik niet te hard loop (het is geen wedstrijd). Doorlopen 
als ik door vermoeidheid wil stil staan. Pauzeren als het tijd is of 
ik iets moois zie. Na dertig km denken: “Ha, ik ben al op de helft. 
Dat ging fijn!”. Eten en drinken als ik er geen zin in heb. Genieten 
van de omgeving, de cadans van stappen en ademhaling en de 
ontmoetingen. Wachten op de trein. Snel en ongezien wassen en 
omkleden. Biertjes, krant. Blij thuiskomen. Weer een etappe! 
 
Ben je tijdens het lopen nog op verrassende gedachtespinsels of andere 
inzichten gekomen?  
Ik ben meer na gaan denken over wat nog authentiek is in ons 
huidige leven. Daarmee bedoel ik wat echt, eigen, natuurlijk, 
passend bij de mens is. Bijvoorbeeld bedacht ik me in de 
uitgestrekte weilanden van Groningen opeens dat veel van onze 
ervaringen worden uitgedrukt in cijfers. Een voorbeeld dat met 
rennen te maken heeft: “Ik heb in één uur 12 km gerend met een 
gemiddelde hartslag van 145”. Je zou ook kunnen zeggen: “Ik heb 
heerlijk gelopen en was daarna voldaan”. Toen ik begon met lange 
afstanden te rennen ging het nog zo (er waren geen 
hartslagmeters). En… toen de mens (de homo erectus) 1,9 miljoen 
jaar geleden begon met hardlopen waren er nog geen cijfers om 
deadlines, targets en rijkdom uit te drukken. Tot pak weg 2000 jaar 
geleden was hardlopen een 
belangrijke voorwaarde om te 
overleven. Wie niet kon hardlopen, 
was geen beste jager en een 
makkelijke prooi voor andere jagers. 
Mensen zijn er op gebouwd. 
Daarom is het wellicht zo populair: 
je komt tegemoet aan een oeroude 
behoefte. Een behoefte die in de knel is gekomen door een leven 
waar de mens niet goed voor is toegerust: zitten, liggen en stress 
ervaren achter een bureau of in de auto zonder te kunnen vluchten 
of aanvallen. In mijn werk als psycholoog heb ik veel klachten 
meegemaakt die in ieder geval voor een deel voortkwamen door 
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aanpassing aan mensonvriendelijke omstandigheden (burn-out, 
veel angstklachten, depressie, enz.).3   
 
Was er een moment dat je dacht: “Waar bén ik eigenlijk mee bezig”? 
Nee, nooit gedacht. Wel: “Wat ben ik blij dat ik dit kan doen” en 
“Ik hoop dat ik nog lang kan blijven hardlopen”. En ook na een 
dag in de regen en kou gelopen te hebben: “Ik verlang naar de 
sauna”. 
 
Welk stuk van Nederland vond je qua natuurschoon of landschap of 
bebouwing- het verrassendst voor jou?  

Veel is mooi. De duinen kende ik al. Meer dan 100 km langs de 
zeedijk in Friesland en Groningen was heel mooi in eentonigheid. 
De Oostelijke Mijnstreek viel tegen maar dat werd goedgemaakt 
door de middagloop van Vaals naar Eijsden. Van Weert naar Lage 
Mierde blonk uit door vrolijkheid en vriendelijkheid van de 
mensen die ik tegenkwam. En, geweldig, de laatste etappe 
eindigde in de streek waar ik mijn kindertijd heb doorgebracht en 
waar ik werd opgewacht door vrouw en kinderen. 
 

                                                             
3
 Relevante literatuur o.a. Daniël Lieberman: het verhaal van het menselijk 

lichaam en Bernd Heinrich: Why we run – a natural history. 
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En welke etappe viel je tegen? 
Van Venlo naar Brunssum. Ik voelde me niet zo goed, het was erg 
warm en ik had een “vastloper” waardoor ik er in Koningsbosch 
de brui aan gaf. Het troostbiertje maakte veel goed. 
 

 
 
Wie weet denkt er iemand: dat ga ik ook doen. Heb je tips, wat raad je 
hem of haar aan? 
Besluit niet pas na 900 km om in hoofdzaak op vetverbranding te 
lopen. Dan hoef je minder te knokken tegen de onvermijdelijke 
dips. Loop in de zomer van Brabant naar Zeeland. Dan kun je een 
veerpont over de Westerschelde nemen. Lees het verhaal van 
kilometervreter Anton-Jan Thijssen: “Binnen een jaar liep ik langs de 
hele grens van Nederland”. Ik ontdekte pas na het voltooien van 
mijn ronde dat het in 2015 grondiger was gedaan. Kun je wat van 
leren! 
 
Stel, jouw vrouw organiseert vanwege deze prestatie een soort van 
surpriseparty. Welke zanger(es) mag dan een liedje komen zingen? 
Zijn er clubgenoten met zangtalent? 
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Wat trekt jou eigenlijk het meeste aan in het hardlopen? 
De vrijheid. Je kunt gaan waar je wilt en er zijn geen geboden, 
verboden en regels (uitgezonderd de beleefdheidsregel: het 
groeten van andere lopers), Je bent niet afhankelijk van mechaniek 
en machines. Een hardloper heeft de weg gevonden. 
 
Harry Barendse 
 
 

Dank je wel! 
 
Graag zeg ik jullie mede namens het bestuur allemaal 
nogmaals dank voor jullie inzet tijdens de NLDoetdag op 
zaterdag 10 maart! Samen hebben we heel wat werk verzet 
tijdens deze grote voorjaarsschoonmaak! Onverwacht kregen 
we versterking van 
een paar extra 
clubmaatjes. Die hulp 
kwam goed van pas. 
Maar ook de extra 
hulp van drie jongeren 
was welkom. Ellen de 
Roos van de gemeente 
had deze extra hulp 
geregeld. Dus Ellen, 
dank voor je bemiddeling! 
Maar eerlijk is eerlijk, het was ook erg gezellig! De koffie met 
gebak was lekker en de lunch werd door een van de jongeren 
getypeerd als een diner!  
Dus Janny, speciaal onze dank daarvoor! 
En we troffen het met het weer. Veel zon hebben we niet 
gezien maar het was toch wel een beetje lenteweer. 
Sommigen waren nauwelijks thuis of het begon te regenen. 
We hebben het weer verdiend! 
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Ivonne, Monique Mallens 
(Afdeling Sport en Recreatie, 
gemeente) en ik hebben wat 
foto's gemaakt. Ze geven een 
mooi beeld van deze dag. 
Deze foto's zijn door Jan Bloo 
op onze site www.oss-
volo.nl gezet. Deze zijn te 
vinden onder de tab 
Foto's/Video's, 2018, 10 
maart NLDoet 2018. Jan, 
dank hiervoor! Ellen, wil jij 

hier Giel, Salim en Joris op wijzen? Ik heb van hen geen e-
mailadres. 
We kunnen samen terugkijken op een mooie en welbestede 
dag! 
Hartelijke groet en graag tot ziens op de NLDoetdag van 
volgend jaar! 
 
Ruud van Nistelrooij 
 
 

Diverse uitslagen voorjaar 2018 
 

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. 

25 februari 2018 Two rivers Marathon, Marathon 

Ronald Alaerds 3.18.45 Hennie van der Horst 3.46.36 

Adri Henskens 3.28.25 Krista van Soldt 4.31.04 

André Boel 3.29.29 

 
  

http://www.oss-volo.nl/
http://www.oss-volo.nl/
mailto:uitslagen@oss-volo.nl
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25 februari Two rivers Marathon, Duo Marathon 

Rob Nelisse en Lieve Teugels 3.30.41 

Daniëlle Stork en Karin Boel 3.55.37 

 

 
 
25 februari Marathon Sevilla, Sevilla marathon 

Erik Wolfs 3.18.27 

 
4 maart Rico Salvettiloop, Moergestel 10km 

Hans Coomans 46.57 

 
10 maart Salland Trail, Nijverdal 50km 

René den Otter 5.46.00 

 
11 maart City-Pier-city loop, Den Haag halve marathon 

Ed Kooijman 1.30.58 

 
11 maart AttilaRun, Tilburg, 10km. 

Rob Nijskens 35.41 

 
18 maart Drunense Duinenloop, Drunen halve marathon 

Adri Henskens 1.28.24 Frank van Dongen 1.42.19 
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Hans Heirman 1.29.43 Marjo Eshuis 1.42.50 

Erik Wolfs 1.31.21 Harry Vermeijs 1.46.09 

Hennie van der Horst 1.41.23 Jeroen van Dillen 1.55.04 

Frank Vullers 1.41.37 Nicky Konings 2.00.42 

 
18 maart Drunense Duinenloop, Drunen 10km 

Koos Fennis 58.58 

 
18 maart Drunense Duinenloop, Drunen 4,5km 

Marion Nabuurs 33.54 

 
18maart Marathon Utrecht, Utrecht marathon 

André Boel 3.15.15 

 
18 maart Marathon Utrecht, Utrecht halve marathon 

Karin Boel 1.59.42 

 
25 maart Venloop, Venlo halve marathon 

Rob Nijskens 1.18.29 Thijs Verhagen 1.19.32 

 
25 maart Venloop, Venlo 10km 

Esther Bruls 50.52 Aimeé Driessen 1.00.47 

 
30 maart Two Oceans Marathon, Kaapstad 56km 

Ed Kooijman 5.21.14 

 
31 maart Rondje Vrachelen, Oosterhout 10km 

Adri Henskens 39.34 Marjo Eshuis 44.57 

Corné van Halteren 44.44 

 
31 maart Couwberg Trail, Valkenburg 30km 

René den Otter 3.07.00 

 
02 april Wielenloop, Rosmalen 10km 

Ronald Alaerds 39.21 Gerard Gerritse 45.00 

Geert Mulders 42.39 Corné van Halteren 46.36 
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René Minkels 42.46 Krista van Soldt 49.20 

John van den Dungen 43.45 Rik Wetser 52.24 

Rudo van den Brink 44.05 Jolanda Mik 55.21 

Hennie van der Horst 44.54 Frits van 
Helsdingen 

56.38 

 
02 april Paasloop, Kilder 10km 

Josine Weijers 51.34 

 
02 april Paasloop, Boxtel 5,7km 

Marion Nabuurs 44.29 

 
08 april Marathon Rotterdam,Rotterdam marathon 

Frans Krooswijk 3.03.31 Anniek Goes 4.18.19 

Erik Wolfs 3.27.29 Marcel Bruinshoofd 4.27.22 

Rianne Jansen 3.39.07 Jeroen van Dillen 4.40.01 

Karel Weijkamp 3.52.51 Laura Vermeulen 4.46.04 

Jelle van der Haring 3.55.06 Kirsten Mollet 4.56.38 

Vincent van den Heuvel 4.10.29 Jeroen Cliteur 5.03.59 

Irene Vroegrijk 4.17.39 

 
08 april Marathon Parijs, Parijs marathon 

André Boel 3.27.45 

 
14 april SecureRun, Ameide 10km 

Marjo Eshuis 44.40 Adri Henskens 44.42 

 
14 april Bommelse Promenadeloop, Zaltbommel 10km 

Erik Wolfs 45.20 Krista van Soldt 48.03 

 
15 april Voorjaarsloop, Goirle 10km 

Geert Mulders 42.23 Lieve Teugels 48.10 

Rudo van den Brink 42.54 Rob Nelisse 49.40 

Leonie Rubbens 47.57 
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Navigatietocht in de Drunense Duinen 
 

De opdracht was simpel, loop de route in een zo snel mogelijke tijd. 
Pieter heeft ons op 24 maart 2018 op een willekeurige plek in de 
Drunense Duinen afgezet. Ons doel was om zo snel mogelijk naar de 
welbekende Suikerberg (hoogste punt van de duinen) te lopen. 
Onderweg moesten we vier verplichte locaties vastleggen op een foto. 
Als voorbereiding kregen we een kaart en foto’s met hierop de locaties.  
Elke zaterdagmiddag gaat een aantal lopers uit de groep van Pieter de 

Drunense Duinen in voor een duurloop van ongeveer 1,5 uur.  
We struinen door de duinen, over zandvlaktes, over slingerende paden, 
door bossen en over de heuvels. Hierbij zijn wij zeer volgzame types. 
Pieter voorop en wij in ganzenpas erachter aan. Het is tijd geworden dat 
wij zelfstandig door de duinen kunnen navigeren, daarvoor heeft Pieter 
deze navigatietocht bedacht. Voor degenen die nog nooit door de 
duinen hebben gelopen, kan ik vertellen dat elke heuvel en elke boom 
op elkaar lijken.  
 
Ook deze keer volgden wij Pieter keurig. Hij nam ons via een dwaalspoor 
naar de start van de navigatietocht. We splitsen ons op in twee teams. 
Leonie en Rudo durfden het aan om als eerste te starten. Twee minuten 
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later gevolgd door Ramon, Koen en Geert. Locatie 1 was een bankje 
waar we elke week langskomen. Voor ons de uitdaging om deze 
zelfstandig en zo snel mogelijk te vinden. Beide teams hebben deze 
makkelijk kunnen vinden. Locatie 2 ging ook vrij makkelijk. Maar toen 
begon de moeilijkheid. Locatie 3 was een omgevallen boom die in 
stukken was gezaagd. Echter waren er meer locaties die hierop leken. 

Een van de teams heeft de juiste plek gevonden… Team 1 koos ervoor 
om de zandvlakte over te steken en team 2 koos voor een langere route 
die langs de bosrand ging. Halverwege kwamen we elkaar tegen en toen 
heeft team 2 de concurrent een oor aangenaaid door onjuiste 
informatie toe te spelen waardoor ze locatie 3 hebben gemist. De 
laatste locatie was gelukkig wat makkelijker, een wegwijsbord midden in 
de duinen. Vanaf daar was het nog een klein stukje naar de top van de 
Suikerberg.  

Was dit echt locatie 3… 
Locatie vier was midden in de duinen. 
Beide teams hebben de eindlocatie gevonden. Wat ik nog niet gezegd 
heb, is dat de tocht ook een competitie element bevat. Als groep moet 
je alle vier de locaties vastleggen op foto. Als je een locatie mist dan mag 
je twee strafrondes bij de Suikerberg lopen. Dit is geïnspireerd vanuit 
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Biathlon, 1x misschieten is een extra rondje langlaufen. Team 1 had de 
eer om hun welverdiende strafrondes te lopen. 

 
Het was een geweldige ervaring en op deze manier leer je de duinen op 
een leuke manier beter kennen. En nu maar zorgen dat wij de volgende 
keer voorop kunnen lopen.  
 
Geert Mulders 
 
 

Baanonderhoud 
 
Alles begint weer te groeien en te bloeien, en zo ook rond en op onze 
atletiekbaan. Hieronder de data dat wij het baanonderhoud ingepland 
hebben. 
 
Data baanonderhoud: 
28 april 2018 
02 juni 2018 
07 juli 2018 
25 augustus 2018 
22 september 2018 
 
Alle data vallen op zaterdagochtend van 09.30 tot ongeveer 12.30/13.00 
uur. Hoe meer zielen hoe meer vreugde en des te eerder zijn we klaar, 
dus geef je op voor één of meerdere van bovenstaande dagen. 
 
Opgeven kan bij Erik Wolfs via mail naar erikwolfs@kpnplanet.nl 
 
 

 

mailto:erikwolfs@kpnplanet.nl
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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 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 

Lever je oude vet in 

bij O.S.S.-Volo. 

De club krijgt voor 

een volle kliko 

€35,- 

Foto’s van NL Doet (9 en 

10 maart) bekijken? Ga 

naar het on-line clubblad 

en klik op deze link: 
https://twitter.com/search?

f=images&vertical=default

&q=nldoet073&src=typd. 

 

Zin om mee te helpen met 
het onderhoud aan de 

baan? Geef je op bij Erik 
Wolfs 

erikwolfs@kpnplanet.nl 

Clubzorg 

Elke donderdag 

inloopspreekuur 

20.30 – 21.00 u. in 

clubhuis. 

 

 

Schrijf je in voor de 

Summer city runs via 

www.summercityruns.nl 

 

https://twitter.com/search?f=images&vertical=default&q=nldoet073&src=typd.
https://twitter.com/search?f=images&vertical=default&q=nldoet073&src=typd.
https://twitter.com/search?f=images&vertical=default&q=nldoet073&src=typd.
mailto:erikwolfs@kpnplanet.nl
http://www.summercityruns.nl/
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Activiteitenkalender zomer 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.  
 

27 apr Wijboschloop: 5-10 km  Wijbosch 

5 mei Liberty run: 5 EM (013-circuit) Waalwijk 

4-6 mei Koning van Spanje Trail (div. trails van 12–43 km) Gulpen 

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

10 mei  Harry Schulting Games – baanwedstrijd Vught (PH) 

11 mei Biescamploop: 5-10 km (MRC-circuit) Geffen 

11 mei Track meeting – baanwedstrijd Utrecht 

12 mei Kraaienloop: 5-10 km (013-circuit) Oosterhout 

12 mei Oirschotse Stoelloop: 10 km Oirschot 

13 mei Marathon Tilburg: 1/8-1/4-1/2-hele marathon Tilburg 

17 mei Coudewater loop: 5 km Rosmalen 

19 mei Krakelingenloop: 5-10 km Heukelum 

19 mei Pinksterloop: 5-10 km (MRC-circuit) Nistelrode 

19 mei Wageningen Track Meetings 1 – baanwedstrijd  Wageningen 

26 mei 2e competitiewedstrijd regio 15 Athletic 
Champs 

Vught 

27 mei Vestingloop: 5-10-15 km Den Bosch 

27 mei Haagse Beemdenloop: 5-10-15 km  Breda 

1 juni Vunderkeloop: 5-10 km (MRC-circuit) Macharen 

1 juni Track Meeting – baanwedstrijd Utrecht 

2 juni Rondje Rijen: 5-10 km  Rijen 

8 juni Hazenakkerloop: 5-10 km (MRC-circuit) Oss 

10 juni Engelenrun: 6-12 km (073 Summer City Run) Engelen 

10 juni Dwars door Dongen: 15-10 km (013-circuit) Dongen 
13 juni Hardloop Gala Gilze: 1,5-5 km (013-circuit) Gilze 
16 juni De Maasdijk: 42,5/21,1/15/10/5 km Oss 
16 juni MoveToo Midzomertrail: 5/10/21 km Dorst 
19 juni Jeroen Bosch loop: 5-10 km (073 Summer City 

Run) 
Den Bosch 

24 juni Omloop van Empel: 5-10 km + 10 EM  
(073 Summer City Run) 

Empel 

file:///C:/Users/Amely/Documents/Hardlopen/oss-volo.nl
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24 juni Galgenloop: 10 EM + 5-10 km Berkel-Enschot 

1 juli Hart van Oijen: 5-10km (MRC-circuit) Oijen 

7 juli Wageningen Track Meetings 2 – baanwedstrijd  Wageningen 
7 juli Chaamloop: 10/21,1 km Chaam 

7 juli Trailrun Oosterhout: 8/15/23 km Oosterhout 
11 juli Paul Peters Tribuneloop: 5-10 km (MRC-circuit) Oss 

13 juli Track meeting – baanwedstrijd Utrecht 

 
 
 

 
 

 

Night Run 
 

Veel hardlopers vinden 

een gewone 
hardloopwedstrijd niet 

uitdagend genoeg meer. 
Ik schreef al eerder op 

deze plek over de 
funrun, de mudrun, de 

obstacle run en de 
Urban Trail. Nu is er 

weer een nieuwe trend: 

de Night Run. Ja, ook weer in het Engels. Want zelfs 
Nederlands is saai. Meerdere grote steden organiseren 

regelmatig een “Running Event in the Dark”. Ik schrijf 
bewust “event”, want het gaat niet alleen om het feit dat je 

in het donker met een hoofdlamp op door een verder 
schaars verlicht buitengebied rent. De aankondiging op 

social media doet uit de doeken wat er allemaal nog meer 

gebeurt en wat er zo speciaal is aan zo’n Night Run: 
“De Den Bosch Night Run is een unieke belevingsloop en de 
ideale mix van sport, fun en spanning. Het circa 7 kilometer 
lange parcours rond de Pettelaarse Schans staat garant voor 
een sprookjesachtig spektakel van vuur, licht, mystiek en 
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geluid, maar is verder zo donker als de nacht en wordt 
slechts op enkele plaatsen verlicht!” 
 
Night Runs in de andere grote steden worden met exact 

dezelfde ronkende tekst gepromoot, alleen dan uiteraard 

met een andere afstand (maar nooit meer dan 10 km) en 
een ander gebied. Kennelijk is er een gemeenschappelijke 

tekstschrijver aangetrokken om deelnemers te lokken. Als ik 
zo’n tekst lees, ben ik altijd benieuwd wat er in het hoofd 

van de schrijver omging toen hij deze tekst componeerde. 
Spanning? Of je onderweg in het donker je enkel verzwikt 

als je struikelt over een boomstronk?  
Sprookjesachtig? 

Moeten de 

deelnemers verkleed 
als sprookjesfiguren 

de strijd met elkaar 
aangaan? De 

Schildpad tegen de 
Haas? Assepoester 

op haar Glazen 

Muiltjes tegen 
Roodkapje op haar 

gemakkelijke instappers (maar met een Volle Mand Vol 
Lekkers Voor Oma)?  Dan is de winnaar natuurlijk Klein 

Duimpje op de zevenmijlslaarzen van de reus.  
Mystiek? Zweven er ook Witte Wieven door het Enge Bos?  

Geluid? Staat achter elke boom een Grote Boze Wolf te 
huilen tegen de maan?  

Ongetwijfeld lezen niet alle potentiele deelnemers de 

uitnodiging zo precies. Gezien de massale opkomst hier in 
Den Bosch denken veel lopers toch gewoon: “Jaaaaa, leuk, 

weer eens iets anders”. 
Maar zoals met alle trends komt er ongetwijfeld ook een 

retro-trend. Binnenkort krijgt u gewoon weer een 
gestencilde zwart-wit flyer in de bus met een aankondiging 

van een recht-op-en-neer-loopje bij u in de buurt.  
 

H.A.M. String 


