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Van de redactie  
 
Ik ben oh zo blij dat ik buiten niks op mijn scherm zie op mijn laptop en 
lekker binnen mag zitten om te werken aan dit clubblad. Ik kan niet goed 
tegen de hitte, maar het brengt wel een hoop gezelligheid met zich mee. 
Terwijl ik hier zit te proberen alle kopij op tijd binnen te hebben, ruik ik 
overal lekkere barbecue luchten en zie ik rookpluimen boven het 
schuurtje uitkomen, waar de achterburen proberen hun ouderwetse 
kolenbarbecue aan te krijgen. Heerlijk zoveel buitenactiviteit om je 
heen. Er zijn ook veel gezellige loopjes geweest de laatste tijd, waar 
iedereen lekker bleef hangen nadien in de zwoele avondwarmte. Ik 
noem bijvoorbeeld onze eigen Jeroen Boschloop. De sfeer was weer 
fantastisch. Maar ook bij de Vestingloop, de Engelenrun en de Omloop 
van Empel was het super gezellig. 
Het is weer een leuk clubblad geworden dat je lekker in de tuin kunt 
gaan lezen. Papier heeft namelijk geen last van de warmte. 
 
Iedereen een fijne zomer gewenst namens de redactie. 
 
Koos en Karin 
 

 
 

Heb je kopij? Wacht niet tot het laatst. De sluitingsdatum voor het volgende 
nummer is: Woensdag 12 september 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 
 
 Om te beginnen waar de bestuursbijdrage in de vorige 

aflevering eindigde, is onontkoombaar na een wederom 

geslaagde Jeroen Boschloop op 19 juni j.l. Blije lopers, onder 

wie veel oude 

bekenden, een 

internationaal 

lopersveld met 

zelfs deelname 

uit de VS, prima 

loopweer en een 

vlekkeloos 

verlopende 

organisatie, 

hebben er voor 

gezorgd dat 

onze vereniging 

opnieuw een 

prima 

visitekaartje heeft afgegeven. Een speciaal woord van dank 

van het bestuur gaat daarbij uit naar de leden van de 

organiserende commissie en de vrijwilligers die dit loopfeest 

weer mogelijk gemaakt hebben. 

 Ook onze jeugd die een centrale training afwerkte voorafgaand 

aan de race, was prominent aanwezig bij de kidsrun. Die 

deelname is steeds weer bemoedigend om te zien in een tijd 

waarin er toenemende zorgen zijn over de afnemende mate 

waarin kinderen en jonge mensen bewegen. Er is geen 

schermervaring die het groepsgevoel en de rush van door het 

lijf stromende adrenaline en endorfine kan evenaren. De inzet 

van onze jeugdcommissie om kinderen achter die phones en 

pads vandaan te krijgen en het zichtbare resultaat daarvan 

maakt blij. Verderop in dit clubblad vindt u nog een verslag van 
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zo'n activiteit, een 

bezoek aan de 

bowlingbaan als 

laatste training van 

het seizoen. 

 Dat het plukken van 

de dag en het 

genieten van de 

resultaten daarvan belangrijk is, dringt, jammer genoeg, het 

meeste door in tijden van confrontaties met verlies. Op 9 juni 

j.l. overleed, vrij onverwachts, Frans Kortbeek, voormalig 

voorzitter van Prins Hendrik. Niet alleen een groot verlies voor 

zijn familie en Prins Hendrik, maar ook voor onze vereniging 

en de atletiek. Frans was een vaardige en bevlogen 

bestuurder, buitengewoon actief bij het promoten van onze 

sport. De leden van ons bestuur, die Frans met enige 

regelmaat tegen kwamen, verliezen in hem een aardige, op 

verbinding en oplossing gerichte bestuurder die wij zeer zullen 

missen. 

 De zomer is inmiddels al enige tijd losgebarsten. Dat is niet 

alleen goed nieuws voor lopers die in koude en regen een 

psychologische barrière ervaren om de loopschoenen aan te 

trekken en naar buiten te gaan, maar ook voor onze 

vereniging. Vanaf 3 mei j.l. zijn de zonnepanelen op het dak 

van ons clubgebouw up and running. Alhoewel uw secretaris, 

in Rosmalen wonend, eind mei nog foto's kon maken van zijn 

totaal dicht (en kapot) gehagelde tuin, zijn de resultaten tot nu 

toe boven verwachting. De data die op de diverse volgapps 

binnen komen, maken duidelijk dat uw beslissing om tot 

aanschaf over te gaan buitengewoon verstandig is geweest. 

Niet alle aspecten op het terrein van energiebesparing van de 

renovatie zijn nog afgewerkt, maar deze investering stemt tot 

tevredenheid en zet aan tot verdere maatregelen. 
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 Wie bepaald geen energie bespaard heeft, ondanks de 

tropische temperaturen van de laatste weken, is Lieve 

Teugels, die kans zag het klassement te winnen bij 

deSummercityruns, het gecombineerde klassement van de 

lokale wedstrijden in Engelen, onze JBL en Empel. Ook 

andere lopers van onze vereniging presteerden prima in dat 

circuit. Het gaat nog steeds goed in onze core business. 

 Om dat zo te houden zijn nog steeds mensen nodig. De 

ervaring van het bestuur in de nieuwe samenstelling brengt 

wat uw secretaris daarvan verwachtte. Zonder zich te willen 

afficheren als een rupsje nooit genoeg, laat hij u niet de zomer 

ingaan zonder zijn mantra te herhalen. De onderbezetting en 

de kwetsbaarheid van de wel aanwezige bezetting, niet alleen 

in het bestuur, maar in de hele vereniging, maakt voortdurende 

aandacht voor onderwerp van de vrijwilligers noodzakelijk. Het 

zou, wat het bestuur betreft, goed zijn als we naast Loes 

Nijskens in het bestuur nog een dame kunnen verwelkomen. 

Voor overige vacatures verwijs ik u naar onze site. 

 Maar na deze vaste oproep komt de tijd voor het dolce far 

niënte (lekker niets doen, zorgeloos genieten).Net als vorige 

jaren raadt het bestuur u aan het moe gelopen lijf de 

herstelrust te gunnen die nodig is voor het aangaan van 

nieuwe uitdagingen na de zomer. Een beetje lopen is goed, 

maar geniet vooral van uw geliefden, nieuwe ervaringen en 

andere streken. Rust goed uit en als u (ver) weg gaat, kom 

heel terug. 

 

Als u dan toch loopt: geniet van het rennen. 

 
Jeroen Cliteur, secretaris 
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EEN RNDJE OP DE BAAN MET:  

 

Noor van de Veerdonk; zij is pupil B en traint 

in de groep van Juliëtte. 

Of het nou om verspringen, bal werpen of sprinten 

gaat, Noor vindt eigenlijk alles leuk, doet altijd fanatiek 

mee en zorgt voor 

een fijne sfeer in 

de groep. 

Het wordt tijd dat 

wij haar wat beter 

leren kennen. 

 

Wie woont er 

allemaal bij jou in 

huis? 

Mama Francis, papa 

Marty, Jaap (mijn 

broertje.) En ik 

natuurlijk. 

 

Als je voor één dag 

een dier zou mogen 

zijn, welk beest zou 

je dan kiezen?  

Een dolfijn zou ik 

dan kiezen omdat 

het mijn 

lievelingsdieren zijn maar ook omdat ze mooi zwemmen. 

 

Je bent lid van O.S.S.-VOLO. Vertel eens waarom je voor 

atletiek hebt gekozen, wat je het leukst vindt, wie je trainer 

is, enz.  
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Ik heb atletiek gekozen, omdat ik hou van rennen, springen 

en omdat ik niet echt van teamsport hou. Het leukst aan 

atletiek vind ik hordelopen als het maar geen wedstrijdje is, 

dat haat ik namelijk. 

 

Als de directeur van school nou belt, dat je morgen vrij bent, 

wat zou je dan het liefst gaan doen? Je mag 2 dingen kiezen: 

a. mijn kamer opruimen; 

b. uitslapen tot half tien; 

c. de hele dag gamen; 
d. logeren bij oma en opa; 

e. mama of papa helpen met koken; 
f. gaan zwemmen in het Sportiom; 

g. met een vriendinnetje spelen op mijn kamer; 
h. lekker lui op de bank naar een film kijken; 

 

Vind jij jongens eigenlijk leuk?  

Nee, nee en nog eens nee. 

 

Waar gaan jullie naar toe op vakantie deze zomer?  

We gaan met het gezin naar Franrijk, we gaan daar 

kamperen in een tent. 

 

Wat wil je later het liefst worden?  Zet cijfertjes van 1 tot 6 

1. Juf 

2. Zangeres 
3. Dokter 

4. Boswachter 
5. Brandweervrouw 

6. De baas van McDonalds 
 

Vertel eens op welke school je zit, welke groep, hoe je juf 

heet, of het een leuke groep is, of jullie weleens aparte dingen 

doen, waar je goed in bent, enz.  
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Ik heb een juf ze heet Sacha en ik heb nog 3 juffen dat zijn 

juf Kelly en juf Suzan en juf Annebel. Ik heb een super 

leuke groep met 37 kinderen. We doen vaak aparte dingen. 

 

Volgend jaar december word je negen jaar. Stel, jouw papa 

en mama willen een héél groot feest geven en jij mag 

uitkiezen wie er voor jou komt optreden. Wie zou je vragen? 

En waarom?  

Ik zou de grote goochelaar Dries uitnodigen omdat hij super 

goeie trucs kent. 
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Bowlingavond voor de jeugd 
 

Op dinsdag 26 juni heeft O.S.S.-VOLO de Bowlingbaan in de Maaspoort 

bestormd. 

Voor de verandering eens een keer een activiteit voor de jeugd die niet 

direct atletiek georiënteerd is. Alhoewel een korte sprint, werpen en bij 

een strike hoogspringen, wel veel voorkomende onderdelen waren op 

deze avond. 

 

 
 

In baan 13 zat een gezin van een rustig dagje bowlen te genieten, maar 

dat werd even abrupt verstoord door de 70 kinderen van O.S.S.-VOLO. 

We hadden 10 banen gereserveerd, maar het bleek dat we maar liefst 

12 banen in beslag moesten nemen om alle deelnemers een kans te 

geven om de kegels omver te werpen. 

 

Na een snelle sessie schoenpassen, werd er vlot gestart met het bowlen. 
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Van klein naar groot werden de kinderen ingedeeld in banen met en 

zonder hulpgoten en al snel vielen de eerste strikes.  

Een bijzondere vermelding voor Malik Bolder die zelfs een strakke score 

van 126 op het bord plaatste Zijn teammaten spraken over een 

computerstoring, maar daar bleek na controle uiteraard niets van waar 

te zijn. 

 

Franklin Bolder 

 

Diverse uitslagen lente 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. 

18 april 2018 De Akkerenloop, Lith, 10km 

Erik van Beurden 41.56 Hennie van der Horst 45.27 

 
20 april 2018 Bloesemrun, Geldermalsen, 10 ~ 11km 

Rob Nelisse 57.44 Lieve Teugels 59.08 

 
26 april 2018 Koningsloop, Raamsdonkveer, 10km 

Geert Mulders 40.41 Rolf van Strien 42.45 

Rudo van den Brink 42.03 Leonie Rubbens 47.20 

René Minkels 42.05 

 
27 april 2018 Koningsloop, Wijbosch, 10km 

Ronald Alaerds 38.00 Abdisalam Ahmed 39.16 

Thijs Verhagen 38.01 Hennie van der Horst 44.47 

 
27 april 2018 Vlietloop, Oud Gastel, halve marathon 

Rob Nelisse 1.39.37 

 
27 april 2018 Vlietloop, Oud Gastel, 10km 

Lieve Teugels 47.46 

 

mailto:uitslagen@oss-volo.nl
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04 mei 2018 Koning van Spanje trail, Gulpen, 17km 

Frans Krooswijk 1.12.19 

 
05 mei 2018 Koning van Spanje trail, Gulpen, 29km 

Frans Krooswijk 2.12.37 Rik Wetser 3.16.47 

Rudo van den Brink 2.57.46 Krista van Soldt 3.17.48 

René Minkels 2.57.47 

 
05 mei 2018 Koning van Spanje trail, Gulpen, 16km 

Irene Vroegrijk 1.47.36 

 
06 mei 2018 Koning van Spanje trail, Gulpen, 43km 

Frans Krooswijk 3.45.09 Hans Heirman 4.50.54 

 
06 mei 2018 Koning van Spanje trail, Gulpen, 23km 

Adri Henskens 2.02.31 Marcel Bruinshoofd 3.10.58 

Marjo Eshuis 2.48.04 

 
06 mei 2018 Koning van Spanje trail, Gulpen, 11km 

Ramon de Haas 1.22.16 Peter Nouwen 1.39.48 

Kirsten Mollet 1.30.06 

 
12 mei 2018 Oirschotse stoelloop, Oirschot, 10km 

Rianne Jansen 48.31 

 
13 mei 2018 Marathon Tilburg, Tilburg, marathon 

André Boel 3.43.33 Erik Wolfs 3.43.33 

 
13 mei 2018 Marathon Tilburg, Tilburg, 10km 

Karin Boel 55.54 

 
17 mei 2018 coudewaterloop, Rosmalen, 5km 

Rob Nijskens 16.30 Ivonne van der Velden 25.00 

Thijs Verhagen 17.09 Rudi Harings 25.28 

Ronald Alaerds 18.20 Jeroen van Dillen 25.35 

Adri Henskens 18.42 Peter Nouwen 26.07 
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Abdisalam Ahmed 18.52 Fred van Breugel 26.17 

André Boel 19.01 Gerard Wolters 26.17 

Danny Smith 19.08 Claudia Klerks 26.31 

Ed Kooijman 19.52 Ans van Kempen 26.33 

Erik Wolfs 19.53 Karin Boel 26.35 

Hennie van der Horst 21.10 Jacqueline v. dr .Meer 26.37 

Wim Kompier 21.21 Eefje Bruls 26.55 

Huibert van Geenen 21.39 Hinke Malda 26.59 

Vincent van den 
Heuvel 

21.45 Koos Fennis 27.25 

Rianne Jansen 22.04 Ramon de Haas 27.43 

Hans Coomans 22.07 Anna Werra Gasionska 27.43 

Irene Vroegrijk 22.49 Marian Janssen 28.19 

Esther Bruls 22.51 Anne Brooijmans 28.57 

Pieter van Klinken 23.00 Leeniek Janssen 34.16 

Fabian Verdonk 23.07 Petra Wolters 36.55 

Rik Wetser 23.40 Marion Nabuurs 36.42 

Aniek Goes 24.09 Steffie Kozica 41.13 

Daniëlle Stork 24.15 

 
26 mei 2018 Stuwwaltrial, Oosterbeek, 20km 

André Boel 1.47.48 

 
27 mei 2018 Vestingloop, ‘s-Hertogenbosch, 15km 

Ross Emmanuel 57.46 René Minkels 1.10.09 

Geert Mulders 1.06.12 Marjo Eshuis 1.14.16 

Huibert van Geenen 1.07.28 Harrie Vermeijs 1.16.34 

Karel Weijkamp 1.07.57 Frank van Dongen 1.19.41 

Danny Smith 1.08.21 Ingrid van Egmond 1.27.28 

Rudo van den Brink 1.08.43 Sonja Nijman 1.44.33 

Wim Kompier 1.08.46 

 
27 mei 2018 Vestingloop, ‘s-Hertogenbosch, 10km 

Wouter Weijnen 41.32 Martijn Aardema 1.00.25 

Eefje Bruls 58.01 Gerard Wolters 1.01.25 

Evert van der Meulen 57.22 Rudy Herings 1.03.04 
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27 mei 2018 Vestingloop, ‘s-Hertogenbosch, 5km 

Twan Verkammen 17.22 Julie Weijnen 27.44 

Abdisalam Ahmed 18.43 Amelie Huth 32.46 

Beau Pronk 25.52 Stijn de Backer 32.46 

Mark van de Wiel 26.34 Peter de Laat 38.05 

 
10 juni 2018 Engelen run, Engelen, 6km 

Abdisalam Ahmed 22.22 Eefje Bruls 33.06 

Ronald Alaerds 23.01 Jeroen Cliteur 37.18 

Erik van Beurden 23.34 

 
10 juni 2018 Engelen run, Engelen, 12km 

Danny Smit 52.04 Jeroen van Dillen 1.04.09 

Karel Weijkamp 52.59 Karin Boel 1.10.20 

Rudo van den Brink 53.15 Jolanda Mik 1.10.26 

Hennie van der Horst 54.08 Daniëlle Stork 1.11.56 

Rianne Jansen 57.28 Peter Nouwen 1.18.48 

Lieve Teugel 58.47 Ad van den Oord 1.19.11 

Jacqueline Loeffen 1.03.15 

 
10 juni 2018 Comrades, Durban, Zuid-Afrika, 91,5km 

Erik Wolfs 8.37.21 André Boel 8.48.39 

 
16 juni 2018 De Maasdijk, Ravenstein, Halve marathon 

Rob Nelisse 1.40.36 

 
16 juni 2018 Veluwezoomtrail, Dieren 11km 

Laura Vermeulen 1.23.54 

 
17 juni 2018 Veluwezoomtrail, Dieren, 18km 

Laura Vermeulen 2.44.54 

 
17 juni 2018 Vaderdaglopen, Sint-Oedenrode, 10km 

Hennie van der Horst 43.59 
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Let goed op de tekst op zijn triathlonpak. Rein is prominent ex-lid van 
O.S.S.-VOLO en hij deed mee aan de triathlon Rosmalen. Als eerste 
Rosmalenaar van de vorige editie (17 jaar geleden) kreeg hij het eerste 
startnummer uitgereikt. Krista van Soldt was de allersnelste dame bij de 
achtste triathlon. 
 
17 juni 2018 Triathlon, Rosmalen, achtste triathlon 

Krista van Soldt 1.10.12 Hans Coomans 1.19.18 

Evert van der Meulen 1.20.45 Anchelina Ouwendijk 1.21.29 

 
19 juni 2018 Jeroen Boschloop, ‘s-Hertogenbosch, 10km 

Rob Nijskens 35.32 Rob Nelisse 47.17 

Adri Henskens 39.22 Frank van Dongen 48.45 

Ronald Alaerds 41.11 Nicky Konings 51.59 

Danny Smith 42.36 Ivonne van der Velden 52.13 

Rudo van den Brink 42.42 Karin Boel 53.10 

René Minkels 43.07 Jacqueline v. dr. Meer 54.54 

Karel Weijkamp 43.20 Pieter van Klinken 55.04 

Hennie van der Horst 44.14 Daniëlle Stork 55.05 
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Gerard Gerritse 45.00 Ans Kempen 55.26 

Rianne Jansen 45.13 Kirsten Molet 55.52 

Vincent van den Heuvel 45.59 Jolanda Mik 56.55 

Marjo Eshuis 46.08 Ben Meeuwsen 57.09 

Frank Vullers 46.36 Ad van den Oord 59.52 

Lieve Teugels 46.49 Marian Post 1.04.34 

 
19 juni 2018 Jeroen Boschloop, ‘s-Hertogenbosch, 5km 

Abdisalam Ahmed 18.06 Cees Schoonderberg 26.00 

Raymon van der Berg 18.24 Amelie Huth 26.13 

Wouter Weijen 18.48 Eefje Brul 26.14 

Hans Coomans 21.27 Frits van Helsdingen 26.30 

Esther Bruls 22.54 Gerry Klösters 26.46 

Pleun Weijkamp 24.29 Anna Werra Gasionska 27.25 

Anniek Goes 25.11 Anne Kozica 31.55 

Isaiah Taal 25.28 Marion Nabuurs 37.23 

Julie Weijnen 25.42 

 
24 juni 2018 Galgenloop, Berkel-Enschot, 10EM 

Frank van Dongen 1.20.48 

 
24 juni 2018 Omloop van Empel, Empel 10EM 

Frits van Helsdingen 1.35.14 

 
24 juni 2018 Omloop van Empel, Empel, 10km 

Ronald Alaerds 39.12 Lieve Teugels 46.16 

Ed Kooijman 39.42 Daniëlle Stork 53.11 

Danny Smith 40.44 Karin Boel 53.25 

André Boel 41.20 Jolanda Mik 55.53 

Rudo van den Brink 42.20 Eefje Brul 57.34 

Hennie van der Horst 44.04 Ad van den Oord 59.50 

Huibert van Geenen 44.37 Peter Nouwen 1.00.16 

Rianne Jansen 45.20 Leon Rijken 1.07.22 
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Junioren B 

 

De Junioren-B, u kent ze misschien als u op donderdagavond traint, de 

groep die altijd in baan 1 loopt :-). Maar ze zijn meer dan dat. Lees 

hieronder hoe hun afgelopen wedstrijdseizoen is verlopen.  

 

Ze trainen niet voor niets, want het grote doel is om ooit in de nationale 

finale terecht te komen. Helaas is dit in de afgelopen jaren nog niet 

gelukt, omdat ze een van de kleinste teams zijn binnen de competitie. 

Ook heeft de atletiekunie dit jaar twee ongunstige data gekozen om de 

wedstrijden te houden, namelijk de zondag in het Hemelvaartsweekend. 

Desalniettemin hebben de jeugdleden erg goed gepresteerd, 28 nieuwe 

PR’s maar liefst. Bibi Egberts haalde zelfs een prijs, zij werd 3e op de 

100m sprint. Beide teams hebben de meeste punten gescoord op de 

loop en spring onderdelen.  

De jongens Junior-B groep behaalde 50,4% van de punten op de 

looponderdelen.  

Bij de meidenploeg was dit percentage maar liefst 62,5%.  
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Punten worden tijdens de competitiewedstijrden gehaald d.m.v. 

individuele resultaten op verschillende onderdelen. 

 

De teams werden vertegenwoordigd door: 

 Ceel van den Heuvel (werponderdelen),  

 Wouter Weijen (alle sprintonderdelen),  

 Laic Weijnen (springonderdelen),  

 Twan Verkamman (middellange afstand),  

 Lucas Jenniskens (kogel, horde),  

 

 Bowen de Jonge (middellange afstand),  

 Marcia van Eijk (100m, hoog),  

 Bibi Egberts (alle sprintonderdelen),  

 Julie Weijnen (middellange afstanden, sprint)  

 Amelie Huth (sprint, kogel).  

 

Charlotte Huth viel helaas uit door een blessure, maar zij vervulde een 

rol als teamleider en supporter van beide ploegen. De sfeer binnen de 

groep was zoals altijd fantastisch en door gezamenlijke aanmoedigingen 

lukte het om goede resultaten neer te zetten. Julie zette zich in voor het 

team door spontaan de 1500m te lopen, na ziekmelding van een 

teamgenoot. Twan vocht tijdens de 1500m voor het behouden van zijn 

derde positie, maar moest deze na een hevige eindsprint afstaan aan de 

concurrentie met een verschil van éénhonderdste seconde. Twan is 

geen uitzondering want het hele team is doordrengd van 

doorzettingsvermogen. Zo ook Wouter, die met een buikschuiver over 

de finish van de 200m kwam.   

 

De junioren hebben niet alleen hun best gedaan bij de teamwedstrijden 

maar ook individueel bij de Vestingloop en bij onze eigen Jeroen 

Boschloop.  
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Maar liefst vier Junioren-B liepen mee bij de Vestingloop. Zij zetten een 

uitermate goede prestatie neer: 

 Twan Verkamman liep een uitstekende 5km-race in 17 minuten en 22 

seconden en werd 2e (van de 1276). Zijn doel onder de achttien minuten 

te finishen is hem ruimschoots gelukt.  

 Ook de vijftienjarige Wouter liep uitstekend, hij finishte de 10 km na 41 

minuten en 22 seconden, 3 minuten en 28 seconden onder zijn richttijd. 

Hiermee werd hij 16e (van de 1904) en eerste van O.S.S.-VOLO.  

 De meiden Junioren-B finishten na 27 minuten en 44 seconden (Julie) en 

na 32 minuten en 46 seconden (Amelie) de 5km loop. Beiden 

verbeterden drie weken later bij de Jeroen Boschloop hun tijd op de 

5km naar 25 minuten en 42 seconden (Julie Weijnen) en 26 minuten en 

26 seconden (Amelie Huth). Hiermee behaalden ze de 24e en 29e plek.  

 Julie’s broer Wouter waagde zich tijdens de Jeroen Boschloop ook aan 

de 5km en finishte als 5e met een tijd van 18 minuten en 53 seconden, 

daarmee was hij de derde O.S.S.-VOLO loper die over de finish kwam.  

 

De teams 

bedanken hun 

trainers Joren 

Suijker, Hamza 

Ousman en Jan 

van Breugel en 

wensen hun 

trainingsmaatjes

, de junioren C, 

veel succes bij 

hun laatste 

wedstrijd!  

Zelf hopen ze 

volgend jaar hun doel weer een stap dichterbij te komen, de wedstrijden 

zijn te volgen op www.atletiek.nu (poule 45). 

  

http://www.atletiek.nu/
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Uitslagen competitiewedstrijden junioren-B 2018 

 

100m  200 m 

Laic Weijnen 12.73s  Twan Verkamman 27.51s 

Wouter Weijnen 12.38s  Wouter Weijnen 25.71s 

Marcia van Eijk 14.12s  Bibi Egberts 29.22s 

Amelie Huth 13.85s  Floor Innemee 36.32s 

 

400 m   800 m 

Wouter Weijnen 57.03s  Twan Verkamman 2.12,68m 

Julie Weijnen 1.08,07 min  Bowen de Jonge 2.20,82m 

Bibi Egberts 1.09,24 min  Julie Weijnen 2.36,73m 

   Floor Innemee 3.07,90m 

 

 

100 dagen buikchallenge 
 

 
Na 100 dagen iedere dag 15 minuten buikspieroefeningen doen, 
behaalden wij ons certificaat. Dit werd beloond met een middagje varen 
met kapitein Bas, de broer van Krista. 
 

mailto:Na
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Gezonde ijskoffie 
 

Op warme dagen kun je je kopje koffie verruilen voor ijskoffie! Een 
heerlijk verfrissend zomerdrankje. De meeste ijskoffie’s bevatten veel 
room en suiker, niet echt een ‘licht en gezond’ drankje dus. Maak zelf 
heel gemakkelijk een gezonde variant met kokosmelk, ijsklontjes en 
natuurlijk koffie! 
 
Dit heb je nodig: 
1 kopje espresso 
200 ml kokosmelk (uit de koelkast) 
IJsklontjes 
Scheutje honing of agave 
Optioneel: vleugje kaneel of cacaopoeder 
 
Je kunt ook 
plantaardige melk 
gebruiken, maar de 
koffie wordt dan 
wel minder romig. 
 
Zo maak je het: 
Maak 1 kopje 
espresso of sterke 
koffie. Gooi wat 
ijsklontjes in een 
glas en giet hier de koffie overheen. Giet vervolgens de koude 
kokosmelk, honing en eventueel kaneel/cacao erbij en roer door elkaar. 
 
Tip: meng met een staafmixer een (bevroren) banaan door de 
kokosmelk voordat je deze bij de koffie giet voor een nóg romigere 
koffie. 
 

Smakelijk! 
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Comrades marathon 
 

Na een kort beraad hebben Erik en ik toch de stoute schoenen 

aangetrokken en besloten nog één keer naar Zuid-Afrika te gaan om 

daar een lange afstand te lopen. Deze keer niet de Two Oceans, maar nu 

het serieuze werk namelijk de Comrades. De Ultimate Human Race van 

91,5 km met ongeveer 4000 hoogte meters. Dit jaar was het de ‘down 

hill’ versie. Op 5 juni vertrokken we en na een lange reis kwamen we 

vermoeid aan in het schitterende Guest House in Umdloti vlakbij 

Durban. Na een paar leuke en ontspannende dagen rond Durban en een 

bezoek aan de mega expo, een mekka voor hardlopers, was het tijd om 

een dagje te eten en te chillen. Op zondag 10 juni was de race. Om 2:00 

uur ging de wekker om richting start te gaan. De start was namelijk om 

5:30 uur. 6 °C was het toen en dat in Zuid-Afrika. Maar voordat we 

vertrokken richting start stouwden we onszelf nog even vol met 

pannenkoeken en bananenbrood, home made door de eigenaren van 
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het Guest House. Om 3:30 uur bereikten we de start waar we nog een 

uur hebben meegezongen met de Zuid-Afrikaanse volkliederen. 

Ondanks dat we natuurlijk goed getraind waren, gierden de zenuwen 

door onze lijven. De dixi’s werden met regelmaat bezocht. Nadat de 

haan had gekraaid, begon het lint van 20.000 lopers aan het grote 

avontuur door de Zuid-Afrikaanse heuvels. De eerste anderhalf uur was 

het nog donker en dat maakte het lopen wat lastig. Onderweg hield het 

grote publiek zich warm aan zelfgemaakte vuurtjes. Soms stonden ze 

rijen dik. Naar schatting waren er 1,5 miljoen supporters. Je voelde je 

net een wielrenner op de Alpe d’Huez. Elke 1,5 km stond er een 

uitgebreide verzorgingspost met eten, drinken, massage en fysio. En 

daarnaast hadden wij nog extra support op 24 km en 55 km van Ed 

Kooijman en zijn crew. Onder de lopers onderweg was er ook een 

enorme saamhorigheid. Iedereen moedigde elkaar aan om door te gaan. 

Iedereen had het zwaar, want alleen de laatste 2 kilometers zijn vlak. En 

dan is de opluchting enorm groot als je ineens het Moses Mabhida 

stadion in de verte ziet. Wat een geweldige ervaring. Wie weet gaan we 

volgend jaar nog eens. 

 
André Boel 
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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,- 

Er komen weer nieuwe 

singlets aan voor 

volwassenen. Was jouw 

maat er niet meer, sla nu 

je kans en vraag het aan 

de bar. 

 

Zin om mee te helpen met 
het onderhoud aan de 

baan op 7 juli? Geef je op 
bij Erik Wolfs 

erikwolfs@kpnplanet.nl 

Clubzorg 

Elke donderdag 

inloopspreekuur 

20.30 – 21.00 u. in 

clubhuis. 

 

 

**LEESTIP** 
De hard trainende 

junioren B geschreven 

door Charlotte Huth 

file:///C:/Users/koos%20fennis/Downloads/Er
mailto:erikwolfs@kpnplanet.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.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6 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 – div. onderdelen Utrecht 

30 juli Stratenloop Duizel: 4/10 km /kidsrun Duizel 

3 aug Track meeting – baanwedstrijd – div. onderdelen Utrecht 

15 aug Vakantieloop Biest-Houthakker: 4/10 km/kidsrun Biest-

Houthakker 

25 aug Bels Lijntje stratenloop: 6/10 km/kidsruns Baarle-Nassau 

25 aug Loop naar de Pomp: 5/10 km/kidsruns Schijndel 

28 aug Strabrechtse Heideloop: 10/6,2/3,4 km Heeze 

31 aug Track meeting – baanwedstrijd – div. onderdelen Utrecht 

31 aug 10 van Berghem: 5/10 km/kidsrun (MRC-circuit) Berghem 

2 sept Tilburg 10 miles: 10 EM/5 en 10 km/kidsruns Tilburg 

2 sept N70-trailrun: 7/14/28/42 km Ubbergen 

8 sept VV Heeswijk Loop: 5/10 km/kidsrun Heeswijk-

Dinther 

16 sept Rusheuvelloop: 5/10 km Oss 

16 sept Bikse Natuurmarathon: 6/10/21/31/42 km Hilvarenbeek 

16 sept ½ en ¼ marathon Cranendonck (ook 5 km + 

kidsrun) 

Soerendonk 

21 sept  Wageningen Track meeting – baanwedstijd Wageningen 

22 sept Posbankloop trailrun: 8/16/24 km Rheden 

30 sept Posbankloop: 6/15 km/kidsrun Velp 

file:///C:/Users/Amely/Documents/Hardlopen/oss-volo.nl
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Het hardlopersjargon. 
Het is droevig gesteld met het hardlopersjargon als je dat 
vergelijkt met het wielrennen. Hou me ten goede, want ik 
ben een warm 
pleitbezorger van de 
atletiek, maar het moet 
me wel van het hart 
dat het 
hardlopersjargon het 
wel enorm aflegt tegen 
dat van het 
wielrennen. Het is zelfs 
uitgesproken saai. Ik 
ben op zoek gegaan naar een paar tot de verbeelding 
sprekende hardlopersuitdrukkingen, maar ik kom niet veel 
verder dan anti-pronatie schoen, compressiekousen, 
pyramide training en een die wel leuk is: broodloper.  
Maar eigenlijk ben je dan een zielepiet, omdat je om de 
prijzen loopt die nooit méér bedragen dan een paar tientjes... 
En dan zijn er nog wat spannendere uitdrukkingen zoals 
anaerobe training, loopscholing en trailrun.  
Maar kijk dan eens naar het wielrennen: wat vind je van de 
uitdrukkingen als chasse patat, combine, eraf gepierd 
worden, linkeballen of een kwak geven? Hoe zou dat toch 
komen dat er zo’n verschil is in jargon en dat veel 
wieleruitdrukkingen meteen een beeld oproepen? Terwijl in 
beginsel de sporten vergelijkbaar zijn: het gaat erom wie het 
eerst aan de finish is. Is wielrennen toch meer een sport van 
het gepeupel? Toegegeven: er gebeurt in de regel meer dan 
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in een hardloopwedstrijd op de weg, bijvoorbeeld een 
marathon. Bij wielrennen wint lang niet altijd de sterkste en 
bij een marathon is dat bijna altijd wel zo en dat maakt 
wielrennen onvoorspelbaarder. En ook de geur van doping 
en onverwachte combines geven wielrennen kleur die het 
hardlopen soms mist. 
Om het hardlopen wat meer kleur en dus ook een wat 
opwindender jargon te geven, ben ik zelf maar eens aan het 
fantaseren geslagen. Ik geef hieronder een paar opties weer 
en nodig jullie ook uit om er een paar aan toe te voegen. 
Hier zijn die van 
mij: 
 asfaltvreters - 

trainen alleen 
maar op asfalt 

 modderkruipe
rs - lopers die 
van een vette 
veldloop 
houden 

 beentje lichters 
- lopers die op de baan te dicht achter de voorganger 
lopen.  

 running autisten - lopers die slechts oog hebben voor één 
ding en nergens anders over kunnen praten dan 
hardlopen. 

 angsthazen - lopers die nooit een wedstrijd uitlopen.  
 lopers utopie: denken dat je ooit nog een pr zult lopen 

(tegen beter weten in) 
 runners low: geen zin hebben om naar de training te 

gaan. 
 

A. Gilles 
 


