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Van de redactie  
 
 
Nu alle vakanties wel zo’n beetje voorbij zijn, de caravan weer in de 
stalling staat en de kat opgehaald uit het asiel, wordt het weer de tijd 
van het mooiste (loop)seizoen van het jaar: de herfst. 
Geen hoge temperaturen meer, lekker najaarszonnetje, regenbuitje af 
en toe, en na het lopen een fijne herfstbok: heerlijk! 

In deze Toppunt aandacht voor een aantal aardige 5 en 10 km loopjes. 
Check het activiteitenlijstje.  
En alweer een kersvers echtpaar bij O.S.S.-VOLO. Lees maar eens “een 
rondje op de baan met…”  
Natuurlijk is niet altijd alles hosanna bij onze vereniging, dat is logisch en 
blijkt ook wel uit de berichten van het bestuur. 
Maar we blíjven positief en wensen je veel lees- en loopplezier! 
 
 
Koos en Karin 
 
 
 

Heb je kopij? Wacht niet tot het laatst. De sluitingsdatum voor het KERST 
nummer is: Woensdag 5 december 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 
 Het kost moeite om er aan te wennen, maar zelfs aan de 

eindeloze zomer van 2018 lijkt een einde te komen. De 
temperaturen zijn nog altijd on-Nederlands hoog en veel 

neerslag is ook nog niet gevallen, maar wel is 
duidelijk dat de dagen korter worden. 

Genieten dus, van herfstkleuren en -geuren 

en dito zonlicht maar vooral veel 
buiten gezien worden. Dat laatste in twee 

betekenissen, want nu het weer schemert en 
vroeger donker wordt luidt het devies: 

Haal die hesjes uit de kast, bij voorkeur met actieve 
verlichting.  

 

 De naderende herfst is niet het enige signaal dat de 

kringloop van het leven ook voor onze vereniging van belang 

is. Juist op de dag dat de vereniging hem persoonlijk wilde 
melden dat hij lid van verdienste van O.S.S.-VOLO was 

geworden, overleed Harry van Rooijen. Deze toekenning 

heeft nu postuum plaatsgevonden.  
O.S.S-VOLO verliest een betrokken lid van de vereniging, 

meer dan 33 jaar was hij actief binnen onze club. 
Het bestuur wenst zijn vrouw en kinderen de kracht toe die 

nodig is om dit verlies te dragen. 
 

De vereniging is sinds kort ook een ander clubicoon 

kwijtgeraakt. De groep van Henri Pennings is opgeheven en 
de lopers zijn intussen verspreid over andere groepen. Wij 

kijken met diep respect naar een bijna dertig jaar 

volgehouden trainerschap in welke periode een groot deel 
van de huidige senior leden onder het trainerschap van 

Henri hun sport hebben kunnen beoefenen. 
De heelhoudende manier van belasten van zijn atleten 

zorgde voor lage uitvalpercentages door blessures en leverde 
daarnaast ook een prima basis op om, zeker voor startende 

leden, een goed beeld te krijgen van de haalbaarheid van 
hun ambities en een verantwoorde keuze voor een van 

onze loopgroepen om die ambities waar te kunnen maken. 
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De vereniging is Henri -en zijn ondersteunende partner 
Wilma- veel dank verschuldigd. Henri blijft wel aan de 

vereniging verbonden als trainer en in overleg met hem 
wordt gezocht naar andere mogelijkheden om zijn expertise 

voor onze (aspirant) lopers in te zetten. 

Ook bij het Brabantse kampioenschap voor pupillen 

individueel dat op 8 september jl. plaatsvond op onze locatie 
was een overvloed aan ambities zichtbaar. Met een helemaal 

meewerkend sportweertje was het een feest om 
te zien dat er zo veel animo voor deelname was. Vooral bij 

het meters maken, een onderdeel dat wel wat weg heeft van 
de Coopertest, zag het bestuur kinderatleten voorbijkomen 

die met een jaloersmakend fanatisme, soms met de tranen 
over de wangen, hun best deden een zo hoog mogelijke 

score te halen.  

Dat kunnen afzien uitsluitend is weggelegd voor 

volwassenen werd hier 
wel gelogenstraft. Wel 

eens een jongetje van 12 
een vortex bijna 60(!) 

meter ver zien gooien? 
Doe hem dat maar eens 

na.  
Maar: hoe geweldig dit loop- en werpfeestje ook was, de 
zorgen bij het bestuur zijn toch groot.  

De continuïteit van dit soort evenementen en trouwens 

van het reilen en zeilen van de hele club steunt maar op een 
paar mensen. Wout van Dongen is, uit de groep van die 

mensen, een bijzonder belangrijke kracht. Hij heeft 
aangegeven dat hij een sterke behoefte aan ondersteuning 

heeft, omdat het vele werk hem steeds zwaarder valt. Niet 
alleen fysiek- hij is tenslotte pas 78 en dus nog een jonge 

God- maar ook in de frequentie waarmee er een beroep op 

hem wordt gedaan. Het daarvoor nodige draagvlak blijft niet 
in stand als het steeds Wout is die kan en moet acteren.  

Het terugkerende beroep vanuit het bestuur op de leden 

van onze vereniging om aanvulling van het contingent aan 
vrijwilligers verliest in hoog tempo het vrijblijvende karakter. 
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Het bestuur ziet aankomen dat het gebrek aan die 
vrijwilligers de continuïteit van de vereniging in gevaar gaat 

brengen. Een grotere groep voor langere tijd gecommitteerde 
vrijwilligers is nodig. 

De vrijwilligers die nu al actief zijn gaan we daar op 5 

oktober a.s. op onze jaarlijkse vrijwilligersavond uitvoerig 

voor bedanken omdat zij de vereniging lopend houden. 

Onze vereniging wil zich, naast de functie die we voor de 

hele stad hebben, ook extra inspannen voor de bewoners 

van de wijk West. Daar blijkt de deelname aan bewegen en 
sporten nu nog laag. Om de kinderen in deze wijk kennis te 

laten maken met vier van de in clubverband direct in hun 
omgeving beoefenende sporten, is aan onze vereniging een 

subsidie toegekend voor een tweejarig project: schoolactieve 
sportverenigingen.  

Samen met de nabijgelegen voetbalvereniging CHC, 

tennisvereniging De Schutskamp en tafeltennisvereniging 

De Kruiskamp '81 kunnen we de basisschoolkinderen uit de 
wijk West met deze sporten kennis laten maken. Samen met 

de gemeente die ook haar medewerking heeft toegezegd, 
hopen we dat veel kinderen daarna lid worden van een van 

deze verenigingen. Het is belangrijk dat kinderen kunnen 
sporten en ook gestimuleerd worden om dat te doen. Het 

bestuur gaat zich daarvoor inzetten en vragen en suggesties 

kunnen naar Ruud van 
Nistelrooij: ruud@oss-volo.nl  

Niet alleen voor kinderen is 

bewegen belangrijk. Niet iedereen 
kan of wil in dat kader gaan 

rennen. Om die reden organiseert 
onze vereniging sinds 

20 september wekelijks vanaf het 
clubgebouw een wandeling in de 

natuur. Die wandelingen zijn 

gratis. Ze zijn eenvoudig van 
opzet, een uurtje in rustig tempo 

met 2 vrijwillige begeleiders op 
dezelfde dag en tijd: 

mailto:ruud@oss-volo.nl
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·donderdagochtend om 9.45 uur. Tijdens de wandelingen 
wordt de natuur of het groen in de stad opgezocht en wordt 

er iets over de natuur verteld. Na de wandelingen kan er 
rond 11.00 uur gezamenlijk in het clubhuis koffie (niet 

gratis) worden gedronken. Deze wandelingen vinden plaats 

in het kader van Sportwijk West en in samenwerking met 
Stichting Gezond Natuur Wandelen en een aantal 

Brabantse organisaties. De doelstelling is mensen uit te 
nodigen om in beweging te komen, de natuur en het groen 

in de stad te leren kennen en in de wandelgroep contacten 
te leggen. Deelnemers en begeleiders zijn van harte welkom. 

Info bij Ruud van Nistelrooij: ruud@oss-volo.nl  

Zelfs dieren moeten meer bewegen! Onze accommodatie 

wordt namelijk regelmatig bezocht door tientallen ganzen. 

Als dank voor het heerlijke gras laten die beesten tot 

ergernis van veel clubleden echter grote hoeveelheden 
ganzenpoep achter, ook op de baan. Wout van Dongen 

(opnieuw Wout!) zag zich regelmatig genoodzaakt de 

uitwerpselen met schep en emmer op te ruimen. De 

gemeente voert nu een proef uit met een mobiele 
vogelverschrikker. De resultaten zijn bemoedigend en voor 

de ganzen is inmiddels iedere “hoop" vervlogen op een 
permanent verenigingslidmaatschap…. 

Geniet van het rennen! 
 

Jeroen Cliteur, 
secretaris 

mailto:ruud@oss-volo.nl
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EEN RNDJE OP DE BAAN MET:  

 

Vincent en Hinke; lopen alweer een aantal 

jaren in de groep van Ad/Marcel en zijn allebei 

gemotiveerde en enthousiaste lopers. Én onlangs met 
elkaar getrouwd! Reden te meer om ze eens beter te 
leren kennen. 
  

Jullie zijn onlangs in het huwelijk getreden. Vertel eens over 

de trouwdag?  

 

Het was een heerlijke, zonnige dag. We zijn getrouwd in de 
prachtige trouwzaal van het stadhuis van ’s-Hertogenbosch, 

daarna zijn we naar het Bastionder gelopen om daar te 
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toosten op de liefde. Voor ons een bijzondere plek omdat 
Vincent Hinke daar ten huwelijk heeft gevraagd. Ons diner 

was in Restaurant Fabuleux en het feest in het 
Mariapaviljoen. We hadden een hele goede band die er een 

mooi feestje van maakte! Extra leuk omdat de vader van 

Hinke in deze band speelt. Het was fijn om deze voor ons 
bijzondere dag met lieve vrienden en familie te kunnen 

vieren.  
 
Waarvoor gaat 's ochtends de wekker af? 
Wij zijn allebei geen ochtendmensen en snoozen er flink op 

los! Onze wekker hebben we dan ook hard nodig als we op 
tijd op kantoor willen zijn. 

 
Met wie zou je wel eens 24 uur willen worden opgesloten? 
Met elkaar natuurlijk!  

 
Vertel eens iets over jullie loopgroep: de trainingen, de 
afstanden, enz. 
Wij lopen allebei bij de Adleten. Op maandag trainen we op 

de baan en op donderdag op de weg. Meestal zitten we met 

de trainingen zo rond de 10 km. In het weekend lopen we 
vaak nog een duurloop of wedstrijd. Met een clubje zijn we 

bezig de trailloopjes van de waddeneilanden te doen. We zijn 

al op Schiermonnikoog (Devil’s trail) en Ameland 
(Vuurtorentrail) geweest. In oktober gaan we naar 

Terschelling. Uiteraard wordt er op zo’n weekend niet alleen 
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gelopen maar ook gezellig een biertje gedronken. Vincent 
loopt op woensdagen ook geregeld met de Running Junkies 

mee.  
 

Welke zanger had op jullie trouwdag een liedje mogen komen 
zingen? 
Etta James. Haar nummer 

‘At last’ was het laatste 
nummer op ons trouwfeest.  
 
Vonden jullie het ook zo erg, 
die hete zomer? 
Nee, wij vonden het juist 

heerlijk! Om te lopen soms 

wel wat warm maar wel 
heerlijk om buiten te zijn en 

te genieten van de natuur. 
 
Heeft een van jullie een guilty 
pleasure? 
Ja hoor, Vincent heeft er zelfs meerdere ;-)  

 
Welk goede doel zouden jullie in je testament opnemen (als je 
dat van plan zou zijn?) 
De clubkas van O.S.S.-VOLO natuurlijk! ;-) 

 
Hoe ziet jullie ideale zondag er uit? 
Eerst lekker uitslapen, koffie op bed, daarna een rondje 
hardlopen en ’s-middags uitgebreid koken en eten met 

vrienden. 

 
Wat staat er altijd bij jullie in de koelkast? 
Yoghurt en vers fruit, heerlijk in combinatie met muesli als 
ontbijt. 

 
Wat trekt jullie het meeste aan in het hardlopen? 
In de buitenlucht hardlopen is heerlijk om je hoofd leeg te 

maken. Daar hebben wij allebei geregeld behoefte aan na 
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een dag op kantoor zitten. Daarnaast is het ook goed voor je 
gezondheid en bovendien heel gezellig! 

 
 

 

Diverse uitslagen zomer 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. 

26 mei 2018 Leiden Marathon, Leiden Marathon 

Ruud van Nistelrooij 4.14.57 

 
1 juli 2018 Hart van Oijen, Oijen 10km 

Hennie van der Horst 46.47 

 
27 juli La 6000D, La Plagne Aime 65km 

Wim Kompier 10.39.34 

 
11 augustus 2018 Paul Peters loop, Oss 10km 

Hennie van der Horst 43.43 John van de Dungen 44.29 

 
15 augustus 2018 Vakantieloop, Biest-Houtakker 10km 

Adri Henskens 38.35 Hennie van der Horst 44.03 

Danny Smith 41.46 Wim Kompier 44.21 

Patrick Putten 43.30 Hans Coomans 45.52 

Karel Weijkamp 43.43 Marjo Eshuis 46.40 

 
25 augustus 2018 Loop naar de pomp, Schijndel 10km 

Adri Henskens 37.41 Hennie van der Horst 41.45 

André Boel 40.16 Marjo Eshuis 43.50 

Karel Weijkamp 41.33 

 
31 augustus 2018 10 van Berghem, Berghem 10km 

Hennie van der Horst 42.17 

mailto:uitslagen@oss-volo.nl
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2 september 2018 Dijkenloop, Beneden-Leeuwen 10km 

Erik van Beurden 42.18 

 
2 september 2018 N70 trail, Berg en dal 28km 

Adri Henskens 2.32.10 Rik Wetser 3.18.57 

Rianne Jansen 2.51.45 Marjo Eshuis 3.24.12 

Hans Heirman 2.54.00 Leonie Rubbens 3.47.04 

Karel Weijkamp 3.01.12 Jacqueline Loeffen 3.47.04 

Irene Vroegrijk 3.04.39 

 
2 september 2018 N70 trail, Berg en dal 42km 

Wim Kompier 4.25.59 Krista van Soldt 5.00.44 

 
8 september 2018 Heeswijkloop, Heeswijk 10km 

André Boel 41.49 Hennie van der Horst 43.50 

 
 
 

Hallo! 

 

De Junioren B hebben een hele leuke en sportieve vakantie 

achter de rug.  

Lees hier kort waar ze heen zijn geweest en wat hun sportieve 

plannen zijn voor de komende tijd. 

 
De jongens en 

meiden zijn naar 

allerlei plekken in 

Europa geweest, van 
Tsjechië tot Frankrijk 

en zelfs buiten 

Europa in Zuid-

Afrika.  
Ceel van den Heuvel 

heeft namelijk een 

Safari Tour in Afrika 

gemaakt. Maar het 
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populairste vakantieland onder de Junioren B was toch wel 

Italië, de reis hiernaartoe werd vaak gecombineerd met een 
andere bestemming.  

Zo ging Laic Weijnen eerst nog naar Tsjechië en ging Lucas 

Jenniskens via Oostenrijk naar het land van de pasta en de 

pizza. De zusjes Huth, Charlotte en Amelie, verbleven net als 
Twan Verkamman wel hun hele vakantie in Italië.  

 

Ook Frankrijk werd dit jaar weer goed bezocht, Julie en Wouter 

Weijnen brachten dit jaar hun vakantie op verschillende plekken 
in Frankrijk door. Ook voor Marcia van Eijck, Floor Innemee en 

Bibi Egberts was Frankrijk dit jaar de vakantiebestemming. Bibi 

is naast Frankrijk ook nog naar Spanje en België geweest. 

 
Natuurlijk hebben de Junioren in hun vakantie hard 

doorgetraind, zowel in het buitenland als thuis op de baan. 

Misschien dat u ze wel 

bij O.S.S.-Volo gezien 

hebt.  
De eerste wedstrijd na 

de vakantie was de 

trackmeeting in 

Utrecht.  
Hier was Wouter op 

de 400m van de partij 

en samen met Ceel 

startte hij ook nog 
eens op de 100m. 

Wouter finishte met 

12.36s ruim een 

seconde voor Ceel (13.37s). Een knappe prestatie in dit sterke 

deelnemersveld!  
 

Het team pakt tegen het einde van het baanseizoen nog de 

laatste baanwedstrijden mee, zoals de trackmeeting in 

Wageningen en de clubkampioenschappen. De eerstvolgende 
wedstrijd is op 16 september in Gemonde. Hier doen zij mee 

aan de Profielloop. Neemt u de uitdaging aan hen te verslaan 

tijdens de Profielloop? Schrijf u dan nu in via 

https://www.profielloop.nl/inschrijven. Natuurlijk kunt u de 
Junioren B ook komen aanmoedigen :)   

https://www.profielloop.nl/inschrijven
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Tot het volgende Toppunt! 
Team junioren B 

 

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 
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Lopen in de herfst: waarom? 
 
 
1. De bomen zijn op hun mooist met al die tinten groen en rood. Kijk 

dus ook eens omhoog als je loopt! 
2. De douche is nog veel lekkerder na dat rondje door de regen. Oh, en 

zeg even tegen jezelf als je eronder staat: “Ja dit heb ik echt 
verdiend!” 

3. Tegen de wind in hardlopen is extra training, je krijgt hier een 
ijzersterke core van. 

4. Harde wind tegen, betekent sowieso ook harde wind mee als je het 
slim uitzoekt. Woeiiii! ;-) 

5. De zuurstof in de lucht is makkelijker op te nemen: breathe! 
6. De temperatuur is voor hardlopen eigenlijk perfect: niet te warm 

waardoor je oververhit raakt en je hoeft jezelf ook nog niet van top 
tot teen in te pakken. 

7. Het is race season; er zijn overal wel leuke hardloopevenementjes te 
vinden in de herfst. 

8. Je kunt ‘makkelijker’ voor de langere afstanden gaan; in de zomer is 
dit soms echt te warm en in de winter onzekerder vanwege mogelijke 
gladheid. 

9. Het is weer tijd voor stevige maaltijden! En die zijn toch lekkerder als 
je net hardgelopen hebt, wedden?! 

10. Het geeft je weerstand een boost! Door juist te gaan lopen kom je 
vaker buiten, werk je aan je conditie en geef je je weerstand een 
boost. Na deze actieve herfst ben jij klaar voor de winter! 

 

Bron: Glow magazine 
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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 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 

5 oktober 
Vrijwilligers-

avond 
(Uitnodiging/aan
kondiging volgt) 

 

Lever je oude vet in bij 

O.S.S.-Volo. 

De club krijgt voor een 

volle kliko 

€35,- 
 

Zin om mee te helpen met 
het onderhoud aan de 

baan op 22 sept? 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 

mailto:erikwolfs@kpnplanet.nl
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Activiteitenkalender najaar 2018 
 

Voor meer informatie over de onderstaande wedstrijden: kijk op de 

activiteitenkalender op onze website, daar kun je doorklikken naar de 

website van de wedstrijden zelf. 

Datum Evenement Plaats 

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 + kids) 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 

7 okt Singelloop (5/10/21km + kidsrun) Breda 

7 okt Singelloop (5/10km + kidsrun) Utrecht 

7 okt Devil’s trail Utrechtse Heuvelrug (8/16/26/36km) Doorn 

13 okt Clubkampioenschappen Pupillen en Junioren O.S.S.-VOLO 

13 okt 5/10km van de Eindhoven marathon Eindhoven 

14 okt Hele en halve marathon Eindhoven + kidsrun Eindhoven 

14 okt Devil’s trail Drunense Duinen: 11/22/33km Drunen 

21 okt Blauwe Meer cross: korte en lange cross + kids Kaatsheuvel 

27 okt Parcival snertcross: korte en lange cross + 

junioren 

Tilburg 

28 okt Sparrenbosloop: korte en lange cross  Boxtel 

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

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

4 nov Drunense Duinencross: korte en lange cross Drunen 

4 nov Berenloop hele en halve marathon   Terschelling 

11 nov Devil’s trail Schiermonnikoog: 15/30km/duo-trail  Schiermonnikoog 

11 nov Maresiacross: korte en lange cross + jeugd Waalwijk 

11 nov Witvencross: korte en lange cross + jeugd Veldhoven 

18 nov Scorpiocross: korte en lange cross + jeugd Oosterhout 

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

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

18 nov 7-heuvelenloop: 15km Nijmegen 
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Kicken! 
 

Stel, je houdt heel erg van paarden. Je zou wel 

iedere dag willen rijden. Je wilt zelfs meedoen aan de 

Mongol Derby, 1000 km in tien dagen dwars door 

Mongolië, met om de 30 km. een vers paard. En het 

inschrijfgeld van ruim €11.000 is geen probleem voor 

je? Ik zeg: doen! 

Of stel, je bent een liefhebber van boxen. Maar in je 

vrije tijd mag je ook graag schaken. Wist je dat je 

dan al 15 jaar lang aan wedstrijden kunt meedoen? 

Zo’n wedstrijd 

bestaat uit elf 

rondes van 3 
min. en begint 

met een ronde 

(snel!)schaken. 

Er bestaat zelfs 

een Wereld 

Schaakbox 

Organisatie.  

Iets voor jou? 

Gauw 

aanmelden dan! 

Of je bent dol op strijken. Washandjes, theedoeken, 

ondergoed, spijkerbroeken: elk kledingstuk krijgt bij 
jou thuis die hete bout over zich heen voor het in de 

kast verdwijnt. Gewoon, omdat je het zo’n héérlijk 

ontspannende bezigheid vindt. Alleen: waar strijk je? 

Op zolder waar de verwarming weer niet aan staat? 
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Of op de overloop, waardoor er geen mens meer 

langs kan? Of toch maar in de woonkamer. “Hè, 

moet dat hier, wat ongezellig!”  

Ik zou niet aarzelen 
en gauw lid worden 

van de vereniging 

“Extreem strijken”. 

Je neemt een 

strijkplank mee en 

een strijkbout en 

enkele 

kledingstukken en 

gaat op weg naar 

moeilijk bereikbare 

locaties, zoals een 

grot, of hangend aan 
een klif of in een 

kano midden op het 

meer. En dan dus 

strijken.  

Het bestaat allemaal 

écht. Alles voor de kick! 

Zó blij dat ik dat allemaal niet ambieer!  

Noem het gerust saai of afgezaagd, maar geef mij 

maar een duurloopje langs de Maas, of rondom 

Gemonde of in de bossen bij Vught.  

Niet extreem maar het blíjft kicken. 
 

A.Chilles 


