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Van de redactie
Menig tijdschrift komt aan het eind van het jaar met een dubbeldikke
editie dus met deze forse Toppunt zijn wij in goed gezelschap.
In dit clubblad wordt natuurlijk weer teruggeblikt op wedstrijden en
uitslagen van de afgelopen tijd. Zo kun je maar liefst drie
marathonverslagen lezen. Maar we kijken ook vooruit naar het
komende jaar. En als je
dan tóch van plan was
om je op 1 januari iets
voor te nemen, besluit
dan eens om je als
vrijwilliger voor onze
vereniging op te geven.
Het is echt hard nodig!
Kijk maar bij: ‘van het
bestuur’.
Voor alle leden die het
afgelopen jaar kopij hebben aangeleverd, of dat nou kleine stukjes
waren of hele verslagen, of dat nou incidenteel was of regelmatig of
misschien wel elke keer: heel hartelijk bedankt!
Blijf dat doen, ook in het nieuwe jaar.
Wij wensen iedereen mooie dagen toe met veel gezelligheid én
sportiviteit. En de allerbeste wensen voor 2019!

Koos en Karin

Heb je kopij? Wacht niet tot het laatst. De sluitingsdatum voor het volgende
nummer is: Woensdag 13 februari 2019
Graag per e-mail naar: karinboel@hotmail.nl / koos.fennis@gmail.com
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Van het bestuur
 Het "alles beweegt en niets blijft" is in de Griekse variant de
naam die van oudsher vaak aan toneelverenigingen toebehoort.
De dynamiek van altijd in beweging zijn past ook bij een
atletiekvereniging als het gaat om de sport. Organisatorisch is dat
verschijnsel echter niet altijd even welkom en brengt het soms een
sterk gevoel van verlies met zich mee.
 Franklin Bolder heeft aangegeven zijn taken als (waarnemend)
voorzitter van de jeugdcommissie
neer te leggen en zijn
kwaliteitsplaats in het bestuur op
te geven met ingang van 1 januari
a.s. Dit door persoonlijke en zeer
begrijpelijke motieven ingegeven
vertrek, valt het bestuur zwaar.
 De vereniging ziet een
gedreven vrijwilliger met een groot aantal taken vertrekken en het
bestuur, en daarmee ook de vereniging, een kundig bestuurder,
die steeds het belang van de jeugdafdeling onder de aandacht
wist te brengen. Mede dankzij de inzet van Franklin kent die
jeugdafdeling een gestage groei die in de laatste jaren eerder
aanleiding tot afremmen dan tot stimulans om te groeien heeft
gegeven.
 Het bestuur heeft op korte termijn gesprekken met de
jeugdcommissie over dat vertrek en gaat hard op zoek naar de
noodzakelijke vervanging. Vanaf deze plek roept het bestuur de
leden van O.S.S.- VOLO om na te gaan of er ruimte is om aan die
vervanging bij te dragen.
 In de laatste bestuursvergadering is het gebrek aan
menskracht, noodzakelijk om de vervanging van vertrekkende
krachten te realiseren, uitvoerig aan de orde geweest.
Oplossingen voor dit tekort konden tot
nu toe niet goed worden bereikt op
basis van de oproepen vanaf deze
plek of op basis van een natuurlijke
vervanging, gebaseerd op de door
leden en ouders vastgestelde
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behoefte aan handjes.
 Eerder heb ik aangegeven dat het vooral de combinatie van een
financieel gezonde vereniging met een vrijwel permanent tekort
aan mensen voor de uit te voeren taken is, die verwondering
oproept. Het bestuur kan wellicht in de eerste factor van die
combinatie oplossingen vinden die onze continuïteit waarborgen.
Die continuïteit, hoe zorgelijk soms ook, geeft inmiddels wel
uitzicht op een feestje.
 Ook al lijkt dat nog ver weg, het 100 jarig bestaan van onze
vereniging begint aan de horizon zichtbaar te worden en het
bestuur wil heel graag in contact komen met mensen die de voor
de organisatie van deze mijlpaal noodzakelijke werkgroep willen
vormen.
 Is dat feestje nog even niet direct aan de orde, de kerstborrel op
donderdag 20 december aanstaande is dat wel. De werkgroep die
voor de organisatie zorg draagt, heeft de uitnodiging al aan alle
leden uit laten gaan, maar het bestuur laat u weten dat het u,
mede voor de versterking van het verenigingsgevoel, graag zo
veel als mogelijk ziet verschijnen.
 Het bestuur heeft tot haar vreugde vastgesteld dat de gemeente
de toegangsdeuren tot de
kleedkamers in prachtig
O.S.S.-VOLO geel heeft
geschilderd. Het is een
stimulans om op korte
termijn met de gemeente
in gesprek te gaan over
een aantal andere zaken
die nog niet zijn
afgewerkt, waaronder het
realiseren van de
overkapping bij de
materialenberging en het
verplaatsen van de
fitnesstoestellen aan De
Fuik naar een centrale
plek bij het clubhuis. Ook
andere organisatorische
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zaken kunnen dan besproken worden zodat onder meer een
verlichting van de taken van Wout van Dongen in zicht kan komen.
 Dat niets blijvend is, heeft u dit jaar vast ook op andere wijze kunnen
ervaren. Naast veranderingen in de organisatie en de mutaties in het
leden bestand is op 7 mei j.l. ook onze oud trainer Henk van Beurden
overleden. De vereniging is Henk veel dank verschuldigd voor zijn inzet
voor de club en het enthousiasme waarmee hij zijn lopers aanzette tot
het ontwikkelen en verbeteren van hun prestaties. Het bestuur wenst de
familie van Henk de kracht toe om met het verlies van Henk verder te
kunnen.
Die ook door Henk uitgedragen stimulans tot ontwikkeling en
verbetering brengt de verplichting met zich om iedere dag te
plukken en daarvan, tenminste in sportief opzicht, te genieten.
 Het bestuur werkt nog aan de implementatie van de AVG op
een voor de vereniging en haar leden werkzame wijze. De
voortgang in dit proces is gekoppeld aan de evaluatie van het
huidige ledenadministratiesysteem. De bewaking van de aan onze
vereniging toevertrouwde gegevens heeft de voortdurende
aandacht van het bestuur. Dat zal tijdens de komende A.L.V.
op 2 april 2019 over de ingebouwde waarborgen verslag
uitbrengen aan de leden.
 andere belangrijke data in 2019:
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16 maart; in het kader van NLDoet een grote
voorjaarsschoonmaak van het clubhuis en de kleedkamers.
Aanmelden kan bij Ruud van Nistelrooij via ruud@ossvolo.nl.
20 maart Provinciale Statenverkiezingen,
23 mei verkiezingen voor het Europese Parlement. Er
worden weer stemmentellers gevraagd! De inkomsten die
daar uit voortvloeien gaan mede ingezet worden voor de
hierboven al besproken overkapping bij de veldberging.

 Tenslotte wenst het bestuur u en de uwen fijne, inspirerende
feestdagen en een voorspoedig, goedlopend, maar vooral gezond
2019.
Geniet van het rennen!
Jeroen Cliteur, secretaris

Houdoe!
Na vele jaren met veel plezier de rol van trainer te hebben
vervuld, is de tijd gekomen om afscheid te nemen.
In 2014 ben ik als vader van een atleet met veel plezier mee
gaan helpen bij de
trainingen waarbij ik
later ook zelfstandig voor
de groep ben gaan staan.
In deze tijd heb ik samen
met anderen nieuw leven
geblazen in de
jeugdcommissie en
vanuit die rol plaats
genomen in het bestuur.
Van het bestuur heb ik
tijdens de afgelopen
Algemene
Ledenvergadering reeds
afscheid genomen en de
vacature voor voorzitter
van de jeugdcommissie staat al enige tijd open.
Belangrijk speerpunt voor de jeugdcommissie en ook het
bestuur is het aansterken van het trainerschap en de
kwaliteit van trainingen. Het is mooi om te zien dat we een
ervaren trainer als Hamza hebben kunnen toevoegen aan de
club en dat Ellemijn zelfstandig voor de groep staat met een
groot enthousiasme. Juliette heeft een zware trainerscursus
succesvol doorstaan en Joren en Jan vormen vervolgens de
stabiele basis waar altijd weer op terug gevallen kan
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worden. Toch blijft iets meer structurele inzet van ouders
achterwege om te assisteren bij de trainingen. De inzet van
ouders die dit wel doen -zoals Gerrie- wordt dan ook enorm
gewaardeerd. Ik zal dan ook vooral de samenwerking met
deze trainers en de actieve ouders zoals Jacqueline, Chantal
en Machteld enorm gaan missen. Ik hoop dat zij allen met

veel plezier deze rol blijven vervullen.
Nu mijn zoon stopt met atletiek en mijn andere kinderen
geen interesse (meer) tonen in de atletiek betekent dat voor
mij dat ik genoodzaakt ben te stoppen met mijn taken. De
verdeling van mijn tijd over werk, gezin en andere sporten
van de kinderen, leidt ertoe dat ik het simpelweg niet meer
kan bolwerken. Het is dan ook met pijn in mijn hart dat ik
deze mooie club moet gaan verlaten.
Ik heb er vertrouwen in dat de atleten goed opgevangen
zullen worden door de trainers en dat er ongetwijfeld ouders
gaan opstaan om de taken die nu vrij komen op te pakken.
Graag wil ik nog mijn waardering uitspreken voor het, in
mijn ogen, zeer deskundige bestuur en voor de enorme
belangrijke clubman Wout van Dongen.
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Tot slot wens ik alle jeugdatleten een gezonde en sportieve
toekomst tegemoet en ik zal nog vaak terugdenken aan de
leuke gesprekjes/discussies, stoeipartijen en grapjes!
Franklin Bolder

Marathon Havana
Wij wilden graag
op vakantie naar
Cuba en omdat de
periode niet echt
van belang was,
zijn we gaan kijken
wanneer er een
marathon werd
georganiseerd. En
zo deden we mee
met de marathon
van Havana op
zondag 18
november. Het was
bloedheet.
Gelukkig was er genoeg water. Adri moest helaas uitstappen na 32 km.
Gelukkig kon hij achterop de fiets bij supporter Piet. Piet woont in
Havana met Jeanette en we kennen ze al vele jaren. Ik heb de halve
marathon uitgelopen dankzij mijn Cubaanse coach. Na de finish wilde hij
graag mijn schoenen. Het was een goed georganiseerde marathon met
veel vrijwilligers, militairen en politie langs de weg.
En na de finish… GROTE stukken ijs!
Marjo Eshuis
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EEN RNDJE OP DE BAAN MET:
Kim Heerschop; ze loopt inmiddels ruim een half
jaar in de groep van Hans, en je kunt haar met recht een
gedreven atlete noemen: ze loopt 4x in de week, heeft de
nodige wedstrijdambities, wil gaan crossen en heeft haar
eigen hardloopblog.
Hoog tijd om haar beter
te leren kennen.
Wil je je gezinsleden
even voorstellen?
Hoi! Ik ben Kim, ik loop
sinds afgelopen
voorjaar mee in de
baangroep van Hans,
op maandagavond en ik
woon met mijn man
Frank en onze drie
zoons van 10, 8 en 6
jaar in Den Bosch.
Waarvoor gaat 's ochtends de wekker af?
Mijn wekker gaat ’s morgens af om aan de slag te gaan in de
boterhammencentrale. Zo noem ik onze keuken in de
ochtendspits. Ik maak lunchtrommels en ontbijt voor drie
kinderen, dus er gaat heel wat brood doorheen. Ik ben sinds ik anderhalf jaar geleden – toen de virtuele deuren
van onze webshop in babyproducten sloot - thuismoeder.
Waar ben jij op Eerste Kerstdag?
Een lekker duurloopje na het Kerstontbijt. Waarna we
halverwege de dag aanschuiven bij mijn schoonfamilie.
Stel, je bent verslaggever en je moet Johan Derksen
interviewen, wat zou je hem vragen?
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Als ik hem zou moeten interviewen, laat het dan maar over
muziek gaan. Zijn liefde voor blues deel ik wel een beetje.
Zijn harde, ongenuanceerde uitspraken voor een
miljoenenpubliek wekken bij mij dan weer absoluut geen
sympathie op.
Heb je een guilty pleasure, en zo ja welke?
Te lang douchen. Zoetigheid eten. Mijn tijd verdoen op
Instagram.
Vertel eens iets over jouw hardloopblog.
Ik blog eigenlijk al sinds mijn studententijd en mijn blog op
webkim.nl is altijd met me meegegroeid. Zo is het in de
voorbije jaren van een succesvol moederblog veranderd in
een hardloopblog. Mijn kinderen hebben de leeftijd dat ze
hun privacy verdienen: ik schrijf niet meer over hen en ben
terughoudend met het delen van hun foto’s.
In plaats daarvan deel ik nu mijn hardloopavonturen op
mijn blog en vooral ook op Instagram (@webkim). Het is zo
enorm leuk om berichtjes te krijgen van mensen die zich
door me laten inspireren. Ik heb het afgelopen jaar zo heel
wat moeders zien starten met hardlopen. Sommigen omdat
ze zagen hoe ik afviel (ik verloor ruim 30 kilo), anderen
omdat ze zagen dat het me door een depressie heen hielp.
En weer anderen gewoon omdat ze zich aangesproken
voelden door mijn motto: als ik het kan, kan jij het ook! Ik
ben helemaal geen goede hardloper, maar kennelijk wel een
aanstekelijke. Superleuk vind ik dat!
Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten?
Met een loopband en Churandy Martina. Lijkt me
supergezellig en leerzaam.
Lees je graag de krant, of ben je meer van de boeken?
Nieuws lees ik online. Maar ik verslind ook boeken. Sinds ik
een e-reader heb meer dan ooit. Sint bracht me dit jaar
Nooit Meer Bananen van Job Pennekamp, over zijn
marathonavontuur en De Tien, De Halve en De Hele van Rob
Veer. Hardloopboeken. Surprise.
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Welke zanger mag op jouw verjaardag een liedje komen
zingen?
De Kik mag wel
langskomen.
Gegarandeerd een
feestje. En als zij niet
kunnen heeft Ed
Sheeran misschien wel
tijd? Of The Lost
Frequencies? Je zou
mijn hardloopplaylist
eens moeten zien: ik
vind echt van alles lekker.
Wanneer heb jij voor het laatst voor een verrassing gezorgd?
En bij wie?
Op Pakjesavond, voor mijn kinderen. We hebben nog één
‘gelovige’ in huis, de andere twee spelen vol overtuiging mee.
De jongste wilde dinosaurus Lego. En mijn oudste twee
kregen een activity tracker. Hebben ze het maanden over
gehad, haha, ze lijken geloof ik op me.
Vind jij het ook zo erg dat PSV Europees is uitgeschakeld?
PS wie? Voor iemand wiens man voetbalregisseur is, heb ik
bijzonder weinig met die sport. Ik kijk nooit sport. Eigenlijk
alleen soms marathonregistraties, als ik de kans krijg.
Welk goede doel zou jij in je testament opnemen (als je dat
van plan zou zijn?)
Als ik op korte termijn neer zou vallen, mag mijn geld naar
Because We Carry, die nu heel goede dingen doen voor de
vluchtelingen op Lesbos. Die daar in mensonterende
omstandigheden leven, nog steeds, en ook nu het winter is
en nat en koud buiten onder plastic slapen. Ook de
vrouwen, kinderen en baby’s.
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Volg hen eens op
Facebook en kijk wat ze
doen. Ze helpen
rechtstreeks. Zo werden
er al babydragers
ingezameld en
uitgedeeld en zijn er
afgelopen maand pallets
vol met winterjassen die
kant op gegaan.
Wat trekt jou het meeste aan in het hardlopen?
Hardlopen houdt me fysiek én mentaal gezond. Ik ben echt
een heel veel leuker mens als ik vier keer per week de
kilometers weg kan roffelen. Het maakt me geduldiger,
energieker en blijer. En de gezelligheid met andere lopers en
de uitdaging van mezelf verbeteren tijdens evenementen is
een hele fijne extra.

Diverse uitslagen najaar 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.
16 september 2018 Rusheuvelloop, Oss 10km
Rob Nijskens
35.49
Koos Fennis
Hennie van der Horst
42.44
16 september 2018 Profielloop, Gemonde 10km
Edwin Hofma
45:33
Irene Vroegrijk
Rianne Jansen
47:25
16 september 2018 Berlin Marathon, Berlijn Marathon
Ronald Alaerds
3.11.58 Rob Nelisse
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56.54

47.45

4.10.43

16 september 2018 Halve marathon van Cranendonck, Soerendonk
Patrick Rutten
1.38.07
16 september 2018 Bikse natuurmarathon, Hilvarenbeek Marathon
Ed Kooijman
2.24.49
16 september 2018 Profielloop, Gemonde 10km
Edwin Hofma
45.33
Irene Vroegrijk
Rianne Jansen
47.25
7 oktober 2018 Singelloop, Breda 10 km
Joanna Tuynman
53.05
Jeroen van Waes

47.45

58.01

7 oktober 2018 Devil’s trial Utrechtse Heuvelrug, Doorn 16 km
Ans Kempen
1.54.05 Angelina den Harder
2.02.51
7 oktober 2018 Keulen Marathon, Keulen Marathon
Christiaan Janssen
4.19.58
7 oktober 2018 Langs de Gouwe loop, Waddinxveen 10km
Hans Coomans
45:14
14 oktober 2018 Eindhoven Marathon, Eindhoven Halve marathon
Hans Heirman
1.33.09 Rianne Jansen
1.42.47
André Boel
1.34.40 Rudo van den Brink
1.52.03
Hennie van der Horst
1.38.37 Nicky Konings
1.54.44
René Minkels
1.40.19 Lieve Teugels
1.57.36
John van den Dungen
1.41.57 Jeroen van Dillen
2.02.12
14 oktober 2018 Devil’s trail Drunen, Drunen 22km
Pieter Kemper
2.44.45 Ramon de Haas
Leonie Rubbens
2.53.49

2.53.49

21 oktober 2018 Blauwe meer cross, Loon op Zand 8,7km
André Boel
38.56
Karin Boel-Zwijenberg
Hennie van der Horst
41.14

51.35
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21 oktober 2018 Amsterdam marathon, halve marathon
Edwin Hofma
1.32.57 Fabian Verdonk

1.59.13

28 oktober 2018 Sparrenbosloop, Boxtel 7,3m
Marion Nabuurs
56:15
28 oktober 2018 Sparrenbosloop, Boxtel 11km
Patrick Rutten
48.05
Hennie van der Horst

48.35

28 oktober 2018 Devil’s trail Rijk van Nijmegen, Nijmegen 23 km
Karin Boel-Zwijenberg
2.43.13 Ingrid van Egmond
3.13.39
28 oktober 2018 Devil’s trail Rijk van Nijmegen, Nijmegen 33 km
André Boel
3.06.03
28 oktober 2018 Devil’s trail Rijk van Nijmegen, Nijmegen 42 km
René den Otter
4.33.33
28 oktober 2018 Marathon Brabant, Etten-Leur Halve marathon
Adri Henskens
1.25.12 John van den Dungen
1.36.15
Karel Weijkamp
1.33.41 Rianne Jansen
1.38.40
28 oktober 2018 Marathon Brabant, Etten-Leur 10km
Irene Vroegrijk
45.06
Joanna Tuynman

53.32

04 november 2018 Berenloop, Terschelling Marathon
Hans Heirman
3.29.04 Krista van Soldt
Wim Kompier
3.32.00

3.46.32

04 november 2018 Berenloop, Terschelling Halve marathon
Ramon de Haas
1.50.16 Jeroen van Dillen
Karen Kops
1.50.56 Angelina den Harder
Rik Wetser
1.50.57

1.54.17
2.17.35

14

4 november 2018 Krollenloop, Veghel 5km
Renate v. Klinken-Kock
38:00
17 november 2018 Zevenheuvelennacht, Nijmegen 7 km
Hans Coomans
30.55
Willemien Geraads
18 november 2018 Zevenheuvelenloop, Nijmegen 15 km
André Boel
1.00.58 Lieve Teugels
Ronald Alaerds
1.02.10 Karin Boel-Zwijenberg
Patrick Rutten
1.04.24 Ingrid van Egmond
Hans Heirman
1.04.37 Lieke Burgmans
Hennie van der Horst
1.05.19 Gerry Klosters
Huibert van Geenen
1.05.33 Anne Brooijmans
Vincent van den Heuvel 1.07.55
24 november 2018 warandeloop, Tilburg 5km
Adrie Jansen
23.19
Renate van Klinken-Kock

48.24

1.11.30
1.20.50
1.25.21
1.27.48
1.29.51
1.33.35

35.37

24 november 2018 Horaloop, Ede 10em
Karel Weijkamp
1.09.06
25 november 2018 pnem-cross, Uden 9,72km
Ronald Alaerds
40.39
Hennie van der Horst

44.31

02 december 2018 Montferland Run, ’s-Heerenberg 15km
Frank van Dongen
1.12.25
02 december 2018 Maasloop, Kerkdriel +/-10km
André Boel
39.15
Erik Wolfs
Henk van der Giessen
42.04
02 december 2018 Maasloop, Kerkdriel +/-5km
Hennie van der Horst
17.50
Ronald Alaerds
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42.30

19.06

Hallo!
Hallo allemaal, daar zijn we
weer, de junioren B. We
begroeten in onze
trainingsgroep de nieuwe
junioren C en alle andere
nieuwe trainingsmaatjes.
Ook willen wij alle trainers
en vrijwilligers bedanken
voor de goede training en
de prettige
trainingsomstandigheden!
Dankzij hen hebben wij veel
goede resultaten weten te
behalen in het afgelopen
jaar. We wensen iedereen
fijne kerstdagen en een
gezond en sportief 2019!
De laatste baanwedstrijd waren onze eigen clubkampioenschappen op 7
oktober. Hier zijn goede prestaties geleverd. Opmerkelijk was het
puntenverschil bij de meiden Junioren C: dit bedroeg slechts 9 punten.
Junioren B

Junioren B

Junioren C

Junioren C

1e Wouter Weijnen

Bibi Egberts

Thomas Beisiegel

Julie Weijnen

2e Lucas Jenniskens

Charlotte Huth

Mathias Koch

Amelie Huth

3e Ceel v/d Heuvel
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Joep Braakhuis

Als mooi begin van het crossseizoen hebben de junioren B meegedaan
aan de Profielloop in Gemonde. Hier won Twan de 5,5km in een tijd van
19.40 min! Een nieuw wegrecord! Amelie eindigde hier als zesde en
Wouter viel net buiten het podium van de 10km met zijn vierde plek. Ook
feliciteren wij Irene en Rianne van O.S.S.-VOLO die respectievelijke
tweede en derde werden op de 10km.
De eerste echte cross van het seizoen hebben Twan en Charlotte op 21
oktober in Oss gelopen. Hier
werd Twan derde over het
gehele deelnemersveld van de
korte cross en tegelijkertijd
eerste bij de Junioren A.
Charlotte eindigde als vijfde.
Beide zijn van plan mee te
draaien in de crosscompetitie
van AV Oss.

De volgende cross die op het programma stond was de Sparrenbosloop.
Hier startten ‘s ochtends de pupillen en ‘s middags traden de junioren in
hun voetsporen. Amelie finishte hier als vijfde met een verschil van 11
seconden op nummer twee.
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Charlotte werd eerste bij de vrouwen senioren. Ook Twan zette een
knappe prestatie neer. Hij finishte na 11km als derde in een tijd van 41:42
minuten!
Na drie crossen werd het tijd voor een laatste wegwedstrijd, dit was de
Krollenloop in Veghel. Twan, Amelie en Charlotte stonden samen aan de
start van de 5km. Niet alleen van dit drietal maar ook van alle andere
deelnemers finishte Twan na 5 km als eerste in 17:26 minuten. Nadat
Amelie en Charlotte 3,5km samen hadden gelopen, ging Amelie
ervandoor en finishte in 25:22. Charlotte kwam ruim een minuut later
(26:40 minuten) over de finish. Zij behaalden hiermee de 14e en 24e
plaats.
De junioren hebben zin in de Engelermeercross op zondag 9 december en
hopen u daar ook te zien!

Uitslagen Junioren B
16 september 2018 Profielloop, Gemonde, 5,5km
Twan Verkamman
19:40
Iris Huth
Amelie Huth
27:33

31:20

16 september 2018 Profielloop, Gemonde, 10km
Wouter Weijnen
40:39
21 okotober 2018 Docafcross, Oss 21-10-18
Twan Verkamman
20:47
Charlotte Huth

20:20

28 oktober 2018 Sparrenbosloop, Boxtel, 1500m
Viggo Pronk
7:00
Lars van Sommeren
Loek van de Wetering 7:06
Thom Winter
Luc Rodrigo
7:33
Jorg van Sommeren

7:38
8:56
9:18

28 oktober 2018 Sparrenbosloop, Boxtel, 1500m
Noor van de Veerdonk 7:45
Vivian Znider

7:45
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28 oktober 2018 Sparrenbosloop, Boxtel, 1500m
Beau Pronk
6:26
Stijn de Becker

7:07

28 oktober 2018 Sparrenbosloop, Boxtel, 3,6km
Amelie Huth
17:53
Charlotte Huth

19:03

28 oktober 2018 Sparrenbosloop, Boxtel, 11km
Twan Verkamman
41:42
4 november 2018 Krollenloop, Veghel, 5km
Twan Verkamman
17:26
Charlotte Huth
Amelie Huth
25:22

26:40

4 november 2018 Krollenloop, Veghel, 10km
Iris Huth
57:01

Uitloting clubcertificaten 2018
In de Bestuursvergadering van november 2018 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 2018 zijn uitgeloot:
Nummer:
2004016
2004028
2004055
2004113
2004136

Eigenaar:
Wout Duinmaijer
Hans Velden
Rien Meulenbroek
Pieter Kemper
Hans Graaf

Bedrag:
€ 50
€ 50
€ 50
€ 100
€ 100

Certificaathouders krijgen hun leningdeel teruggestort na overhandiging
van het originele certificaat aan de penningmeester. Dit kan via het
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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 IBAN-rekeningnummer
vermelden waar het bedrag op gestort kan worden.

Marathon Berlijn, 16 september 2018
Op vrijdag was na een lange
autorit de aankomst in het
Hotel Ibis Budget
Kurfürstendamm. Nadat we
onze spullen daar hadden
weggezet, hebben we
geluncht met pasta. Om
vervolgens gezamenlijk met
het team van Tui het
startnummer te gaan halen bij
de Marathon Expo op vliegveld
Tempelhof. De avond hebben
we afgesloten in de Alt
Berliner Biersalon met een
typische Duitse maaltijd. De
zaterdag begon met de Frühstückslauf: een warming-up loop van
ongeveer 6 km op een laag tempo. Hieraan mag iedereen gratis
deelnemen. Een onvergetelijke ervaring! Start bij Schloss Charlottenburg
en finish in het Olympisch stadion. Daar kon je na afloop ontbijten met
o.a. een echte berlinerbol en eiwit chocolademelk. Aan het einde van de
middag hebben we de Tui Sports marathon meeting bezocht, waarin er
alles verteld werd over het verloop van de marathondag. Zodat zowel
lopers als supporters goed voorbereid waren op de grote dag.
Zondagmorgen de start van de Berlin Marathon. Vanuit het hotel
vertrokken de lopers om 7.00 met de metro naar het startterrein, recht
voor het pand van de Rijksdag, waar om 9.15 het startschot klonk. De
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toeschouwers vetrokken een klein
uurtje later naar het eerste cheering
point op 7km, dit was aangegeven
met de blauwe Tui vlag, zodat voor
zowel de toeschouwer als de loper
herkenbaar was waar men moest
zijn/kijken. De Tui loper was
herkenbaar gemaakt met een sticker
of Tui t-shirt. Middels een A4tje met
de nodige informatie werd je als
toeschouwer geholpen de cheering
points te vinden. Er waren er 4: bij
7km, 21km, 38km en finish. Hier ging
je dan op eigen gelegenheid naar
toe. Het was een erg warme dag.
Zelfs bij de start was het al warm,
toch geprobeerd om op 3 uur binnen
te kunnen komen, echter hier kon al
bij het 10km punt een dikke streep
doorheen. Het was te zwaar.
Gelukkig stond Daniëlle bij het 21 km
punt met een flesje water en toen
heb ik het weer op proberen te
pakken. Ik kon daarna goed een vast
tempo vol houden en was blij met
een blikje red bull wat ik kreeg van Daniëlle op km 38. Hierop heb ik het
de laatste kilometers vol gehouden. Ik was blij de Brandenburger Tor te
zien. Dit betekende dat de eindstreep in zicht kwam. Toch waren dit de
laatste zware loodjes. Bij de finish werd ik ontvangen met een medaille
en een beker bier. Lekker! Helaas geen 3 uur, maar wel een dik PR van
3.11.58, ik was tevreden. Het was een prachtige ervaring, zeker voor
herhaling vatbaar. Deze marathon is er een die tot in de puntjes goed is
georganiseerd, het parcours is erg mooi en ook staat er erg veel publiek,
dit maakt het echt een beleving.
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Aan het einde van de middag werden ervaringen uitgewisseld bij de
After Run Borrel die georganiseerd en verzorgd werd door Tui met vele
pullen Bier en enkele hapjes. Hier bleek toch wel dat het eigenlijk voor
iedereen een zware marathon geweest was.
Na nog een nacht in het hotel zijn we maandag na het ontbijt en het
halen van de krant met hierin de uitslagen van de marathon terug naar
huis gereden.
Ronald Alaerds

Vrijwilligersavond 5 oktober.
De ochtendgroep, die elke dinsdag en donderdagmorgen trainen,
was dit jaar aan de beurt om de vrijwilligersavond te organiseren.
Bij vooraanmelding hadden zich een veertigtal leden aangemeld
maar de laatste week liep dit aantal toch nog op tot vijftig.
Janny en Abdoe waren de hele dag in de keuken in de weer
geweest om iets lekkers in elkaar te flansen. En dat was wel gelukt
aan de reacties te horen. Verschillende leden vroegen om het
recept van de courgettesoep (zie hieronder) die door de los
bijgezette bosuitjes en peterselie nog op individuele smaak
bijgesteld kon worden.
De pasta en het zogenaamde Dungens Potje vonden ook gretig
aftrek. Na een verfrissend ijsje werd door de andere leden van de
ochtendgroep de kantine omgetoverd in een speelhal.
Acht Oud-Hollandse spelletjes waren verdeeld over de
verschillende tafels en er werden groepen verdeeld door middel
van een vooraf uitgereikt nummer. Vol overgave werd er fanatiek
gestreden bij de spellen zoals gatenkaas, slingerkegelen,
stokvangen, kris kras en wielspel.
De competitie was spannend en na de puntentelling werden de
winnaars verblijd met loten van de grote clubactie. Misschien dat
ze na de trekking een mooie prijs hebben gewonnen. Na afloop
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werd er nog gezellig een glas gedronken en konden we terugkijken
op een geslaagde vrijwilligersavond. De ochtendgroep heeft het
met plezier gedaan en zijn benieuwd wie volgend jaar de eer krijgt
om dit te organiseren.
Courgettesoep voor 4 personen.
2 courgettes
1 grote ui
1 ltr. kippebouillon
of groentebouillon
½ kuipje
kruidenkaas
Snij de ui, fruit deze
waarna je de stukjes
courgette er bij
bakt.
Bouillon er bij doen
en laten koken tot de courgette zacht is (ongeveer 15 min.)
Kruidenkaas toevoegen en met een staafmixer alles pureren.
Serveer met gerookte zalmsnippers!
De ochtendgroep

Kustmarathon 6 oktober
De kustmarathon zal voor mij als Zeeuwse hardloper altijd iets
bijzonders hebben. Het kon niet anders dan dat het in 2014 ook de
eerste marathon was die ik ooit liep. Ook in 2015 liep ik hem en dit
jaar wilde ik het weer een keer proberen.
De voorbereiding was anders dan in andere jaren. In plaats van
drie of vier keer in de week lopen, werd het drie keer hardlopen
en twee keer krachttraining bij CrossFit Duketown. Het zorgde
voor een supergoede voorbereiding, waarin ik tempo’s kon lopen
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op hartslagritmes die me maar bleven verbazen. Ik had dus alle
vertrouwen en had me als doel gesteld om onder de 4.30 te lopen,
waar ik in 2015 nog 4.48 liep.
De Kustmarathon start altijd in Burgh, op Schouwen-Duiveland.
Daarna gaat het via de
Oosterscheldekering,
de dijken van NoordBeveland, over de
Veerse Gatdam, het
strand tussen
Vrouwenpolder en
Domburg (9km) en
over de duinen naar
Zoutelande.
Ik logeer altijd bij mijn ouders in Goes voor de wedstrijd. Dan hoef
ik nog maar een halfuurtje naar de start te rijden in plaats van
bijna twee uur. Ook nu weer dus.
Na afscheid van mijn vrouw Renate stap ik het startvak in.
De eerste paar kilometer van het parcours is veranderd. We lopen
niet meer via het bos en strand naar de kering, maar door de
polder en over de dijk. Tot halverwege de kering heb ik het lastig.
Mijn hartslag is te hoog voor het tempo dat ik loop en het duurt
negen kilometer voor ik die onder controle heb. De eerste tien
kilometer, we zijn dan inmiddels op Neeltje Jans, gaan in 1.01.47,
ietsje langzamer dan ik had gewild.
Gelukkig gaat het daarna beter. Mijn hartslag zakt op de vlakke
kering en ook de vlakke dijk richting Vrouwenpolder zorgt ervoor
dat ik het tempo kan lopen dat ik wil lopen, zo net iets boven de
6.00 per kilometer. Ook de hartslag blijft nu redelijk constant, van
laag in de 150 lichtjes oplopend. Daar staat ook Renate en die heeft
de kleine ook bij zich. Ik kan zeggen dat het lekker gaat, mijn
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hartslag ietsje te hoog is, maar onder controle. Zij wenst me succes
en zal er pas na Domburg weer staan. Ik draai het strand op. Daar
is ook het 20km-punt: iets harder gelopen dan de eerste 10km,
mooi.
Met het strand had ik de vorige twee keer geen last. Toen was het
laag water. Nu is het om 12.15 uur hoog en nu dus afgaand water.
Het strand is plakkerig en mul. Lastig om tempo te houden. Ik
geef toe op de tijd die ik voor ogen had, maar ik mag niet harder.
Dan zou mijn hart te veel toeren gaan maken. En die heb ik nog
wel een paar uur nodig. Desondanks kan ik wel nog veel mensen
inhalen op het strand, ook mensen waarmee ik tijdens de 35-kmtraining samenliep. Mooi, het gaat dus goed.
Eenmaal het strand af loopt het weer lekkerder. Ook op de
Panoramaweg naar Westkapelle kan ik lekker tempo maken. Ik
beschreef die weg met honderdduizend duintjes weleens als een
reusachtig golfplaten dak. Duin op, duin af, duin op, duin af. Toch
kan ik weer 6.10 min/km lopen.
Na Westkapelle zitten een paar stukken vlak. Gaat ook goed,

kilometer 37 zelfs in 5.53, de snelste kilometer van de hele
marathon. Daarna komt het rottigste stuk. Hele hoge duinen in de
laatste vier kilometer naar Zoutelande toe. Ik moet moeite doen. Ik
zie op mijn horloge dat ik echt moet doorzetten om mijn doel van
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4.30 te halen en mijn benen doen al overal pijn. Ik heb momenten
dat ik denk dat ik het niet meer
ga halen. Een moment later denk
ik dan dat het net wel kan. Het
wordt erop of eronder. Met
moeite weet ik een hardlooppas
te houden, hoe zwaar die hoge
duinen ook zijn.
Dan de laatste anderhalve
kilometer strand bij Zoutelande.
Even aanzetten nog tussen de
palenrijen in. Steeds jezelf tussen
de paalhoofden heen wurmen,
dan weer aanzetten. Ik loop
tegen de kramp op. De laatste
twee stappen van de
strandafgang, terug naar de dijk,
moet ik even staan. Dan verder
over de dijk. Aanzetten, dan
haal ik het misschien nog.
Kramp! Ik hou meteen in, rustig
blijven hardlopen. Verdorie dat gaat me toch niet gebeuren. Maar
ik kan echt niet meer aanzetten. Nog 500 meter. De finish links van
me. Ik moet er nog even voorbij, dan links het heuveltje af, links
de Langstraat in. Ik moet nu sprinten. Nog één keer alles eruit, dan
haal ik het. Daar is de finishheuvel. Ik kijk op mijn horloge en
denk dat het goed zit. Ik druk het verkeerde knopje in, dus weet
het niet zeker. Ik val neer op de finishheuvel en kan niet verder.
Opstaan lukt niet meer. Kramp in allebei mijn kuiten, kramp in
allebei mijn bovenbenen. De EHBO ontfermt zich over me en na
een tijdje lukt het weer.
Onderweg naar de auto zie ik mijn officiële tijd: 4.29.56.
Supertrots!
Pieter van Klinken
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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

Mooie kerst en
geniet weer in het
nieuwe jaar.

Stemmentellers
gevraagd
20 maart
en 23 mei
(meer info volgt)

Schrijf vast in je nieuwe
lege agenda voor 2019:
Algemene
ledenvergadering
dinsdag 2 april

Goed voornemen voor 2019
Word vrijwilliger bij je eigen
cluppie en geef je snel op.
Daar worden we blij van!
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Clubzorg
Elke donderdag
inloopspreekuur
20.30 – 21.00 u. in
clubhuis.

Activiteitenkalender Winter 2018-2019
Voor meer informatie over de onderstaande wedstrijden: kijk in de agenda op
oss-volo.nl, daar kun je doorklikken naar de wedstrijden zelf voor meer
informatie.
Datum
Evenement
Plaats
16 dec
Lidocross, korte en lange cross (013-circuit)
Waalwijk
20 dec
Clubgebouw
Kerstborrel O.S.S.-VOLO! ☃
23 dec
26 dec
30 dec
30 dec
31 dec
6 jan
6 jan
12 jan
13 jan
13 jan
13 jan
13 jan
13 jan
20 jan
20 jan
20 jan
26/27 jan
27 jan
2 feb
3 feb
3 feb
3 feb
10 feb
24 febr
24 feb
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Herperduincross, korte en lange cross (GPCC-circuit)
Kangoeroeloop: 5-7,5-12-15-21,1 km
Einde Jaars Trail: 15-25 km
Auwjoarscross: div. afstanden (KCC-circuit)
Sylvesterloop: 5,5-11-16,5 km
Gelukkig nieuwjaar allemaal!
Lunettencross: div. afstanden (Meijerij Cross Circuit)
Bedaf cross: div. afstanden (Keiencross-circuit)
Indoor D’n Ouwe Toren, Pup & Jun GAC Gemert
Indoor Salamander Atledo (alle leeft., div. onderdelen)
½ marathon van Egmond (ook ¼ marathon)
Witte Ruysheuvelcross, korte en lange cross (GPCC-circ.)
Kuijkse Stratenloop: 10 km
Loopgroep Goirlecross: div. afstanden (013-circuit)
Dijkenloop: 5-10-15 km
Spiridon cross: div. afstanden (013-circuit)
Dieprijtcross: div. afstanden (KCC-circuit)
Mastbos cross: div. afstanden, trail, cani-cross (013-circ.)
Joe Mann Bosloop: div. afstanden (KCC-circuit)
Lithse Ham cross, korte en lange cross (GPCC-circuit)
Atledocross: div. afstanden (013-circuit)
Dommelcross: div. afstanden (Meijerij Cross Circuit, MCC)
Heuvelrugcross: div. afstanden (Keiencross-circuit)
Wedertcross: div. afstanden (KCC-circuit)
Rico Salvettiloop: 5-10-15 km (013-circuit)
Rusheuvelcross, korte en lange cross (GPCC-circuit)

Herpen
Vught
Giersbergen
Oirschot
Middelrode
Vught
Uden
Gemert
Dongen
Egmond aan Z.

Oss
Nieuwkuijk
Goirle
Den Dungen
Rijen
Eersel
Breda
Best
Lith
Dongen
St-Michielsgestel

Zeeland
Valkenswaard

Moergestel
Oss

27 feb
3-5 mrt
10 mrt
17 mrt
17 mrt

Karpencross: div. afstanden (KCC-circuit)
Carnaval 
Attilarun: 5-10-15km (013-circuit)
Parkcross: div. afstanden (Keiencross-circuit)
Drunense Duinenloop: 4,5–10–21,1 km (013-circuit)

Eindhoven
Tilburg
Uden
Drunen

Social Run
Hardlopen wordt nog steeds populairder. Vorig jaar trokken ruim 1,5
miljoen Nederlanders regelmatig hun hardloopschoenen aan. Naast
trainen, alleen of in clubverband, willen ze ook hun krachten meten met
anderen. De “gewone” hardloopwedstrijden nemen nog steeds in
populariteit toe. Een half jaar van te voren inschrijven is bijna een must
en bij de wedstrijd zelf neemt men het gedrang in het startvak voor lief
voordat men eindelijk met de meute mee mag richting finish.
Veel
hardlopers
vinden deze
reguliere
wedstrijden
om die
reden niet
leuk meer.
Ze kiezen voor alternatieve wedstrijden met meer uitdaging (lees:
zwaarder) of meer plezier (lees: lichter). In de zwaardere variant hebben
ze de keuze uit Ultra trails, mudruns en obstacle runs, in de lichtere
variant bestaat het aanbod uit Urban Trails, Night runs en funruns.
Vooral die laatste categorie, ook wel Social Runs genaamd, biedt steeds
meer en andere alternatieven. Met name de gastronomische varianten
schieten als paddenstoelen uit de grond. Bij een reguliere
hardloopwedstrijd krijg je onderweg hoogstens een stukje banaan of
een partje sinaasappel. Nee, dan de Pizza & Prosecco Run in Amsterdam
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of de Brewery Run in Rotterdam. Daar serveren ze andere koek. Bij dat
soort runs staat de gezelligheid voorop. Dat zie je ook aan de gezichten
(geen gespannen grimassen maar blije bekkies) en aan de polsen
(sporthorloges ontbreken; het gaat helemaal niet om de tijd). Lekker
met gelijkgestemden een stukje hardlopen en onderweg onder het
genot van een hapje en een drankje een beetje bijkletsen. Dat klinkt
iedereen toch als muziek in de oren.
Er is echter ook wel
een klein nadeel aan
verbonden: bij de
finish ontbreekt de
juichende menigte die
je de laatste meters
richting finishlijn
schreeuwt en na de
finish staan er ook
geen lieftallige
jongedames klaar om
een medaille om je
nek te hangen.
Voor mensen die dat
belangrijk vinden,
maar geen zin hebben
om daar eerst
kilometers voor te
rennen, is er nu weer een nieuwe trend in opkomst: de 0,5K Run.
Uiteraard ontstaan in het land van de onbegrensde mogelijkheden, de
USA, in Boerne, Texas. Hier hoef je slechts 500 meter te rennen, zonder
te zweten, en dan krijg jij je eigen feestje met een juichende meute
langs de kant, een glimmende medaille na de finish, en uiteraard een
donutstand waar ook giga kartonnen bekers met liters cola verstrekt
worden. Het evenement was meteen overtekend. In 2019 gaat de
organisatie het nog grootser aanpakken. Because in America everything
is MUCH BIGGER!!!
H.A.M. String
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