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Van de redactie
Weet jij nog waar jij vrijdagochtend 15 februari om 12.00 u was?
Ik wel!
Ergens in de
bossen tussen
Cromvoirt en
Drunen aan het
lopen.
Korte broek aan,
volop zon en
vogelgeluiden, en
een zááálige
temperatuur.

Nee, laat maar lekker komen die lente!
Toch vind je in deze editie óók nog een terugblik op de sintviering bij één
van de loopgroepen. Ook zijn weer heel wat mooie prestaties neergezet
de afgelopen weken en maanden. Kijk maar bij de extra lange lijst met
uitslagen.
En lees “een rondje op de baan met…” en kom alles te weten over
trainer Marcel.
Tot slot een oproep aan iedereen die zich voor een wedstrijd inschrijft:
vermeld altijd duidelijk de naam van onze vereniging. Dan ben je
naderhand makkelijker terug te vinden, zodat we je prestatie bij de
uitslagen kunnen vermelden.
Veel leesplezier!

Karin en Koos

Heb je kopij? Wacht niet tot het laatst. De sluitingsdatum voor het volgende
nummer is: Woensdag 17 april 2019
Graag per e-mail naar: karinboel@hotmail.nl / koos.fennis@gmail.com
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Van het bestuur
1. Niets is zo funest voor een sport als het verlies van vertrouwen
in de goede bedoelingen van de mensen die haar dragen. De
atletiekunie is de afgelopen
maanden intensief bezig
geweest de schade die
ontstond na het bekend
worden van een geval van
grootschalig misbruik in onze
sport te beperken.
2. Het bestuur hecht er aan
om te benadrukken dat, hoe
ernstig ook, het recent aan
het licht gekomen misbruik
het handelen geweest lijkt te zijn geweest van één man.
De les die uit gebeurtenissen als deze valt te trekken, is dat
aandacht noodzakelijk blijft voor een open en veilige clubcultuur.
Het bestuur doet zijn uiterste best dat veilige klimaat te stimuleren
door voldoende ruimte te maken voor het bespreken van zaken
die deze veiligheid kunnen aantasten. Die veiligheid heeft
betrekking op élk onwenselijk geacht gedrag, niet uitsluitend
seksueel.
3. Onze vertrouwenspersonen Jacqueline Loeffen en Harry
Barendse zijn voor alle vormen van onwenselijk gedrag en
onwenselijke behandeling benaderbaar. Daarnaast is ook onder
de leden een cultuur noodzakelijk waarin de vrijheid wordt gevoeld
om elkaar ook op de
onwenselijkheid van onveiligheid
veroorzakend gedrag aan te
spreken. In deze sfeer ligt de beste
garantie om problemen zoals die in
Rotterdam te kunnen voorkomen.
4. Het is verheugend te kunnen
melden dat Ruud van Nistelrooij er
opnieuw in is geslaagd om -ver vóór alle politieke partijen- de
campagne winnend af te sluiten: ruim voldoende stemmentellers
hebben zich aangemeld voor de verkiezingen in maart.
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5. De beloning die we daarmee voor onze vereniging kunnen
generen, breidt de mogelijkheid voor investeringen in de
accommodatie van onze club uit. Alhoewel de ontwikkeling
daarvan minder voorspoedig verloopt dan uw bestuur had
gehoopt, kan de overkapping bij de veldberging financieel
steeds makkelijker worden gerealiseerd.
6. Punt van zorg blijft wel het teruglopende ledenaantal. Het
bestuur gaat in 2019 opnieuw zijn uiterste best doen dit aantal
leden te laten groeien. Het is daarbij belangrijk dat u zich realiseert
dat u zelf de beste en belangrijkste ambassadeur van onze
vereniging bent. Het is juist de mond tot mond reclame die bij
sporters de meerwaarde van lopen in clubverband kan laten
landen.
7. In dat kader neemt het bestuur samen met de trainers de
huidige indelingsmethodiek van de loopgroepen nog eens onder
de loep. Alhoewel de keuzevrijheid van de individuele leden
belangrijk blijft, is het goed de effecten van die vrijheid te blijven
evalueren. Dat kan het plezier van deelnemen aan trainingen en
een specifieke groep verhogen. Met dat laatste wordt dan weer de
aantrekkelijkheid van de vereniging als geheel gestimuleerd.
8. Dat laatste geldt ook
voor een van de andere
speciale projecten van
Ruud van Nistelrooij:
het binnen halen van
wandelaars, die een
variant op de loopsport
beoefenen. Recentelijk
wandelde een van onze
leden -Wim Kompiereen tocht van 110
kilometer uit, een prestatie die niet onder doet voor het lopen van
een marathon. Kortom ook wandelaars passen bij de doelstelling
van onze vereniging en kunnen bijdragen aan de bloei van onze
vereniging.
9. Niet alleen de Statenverkiezingen zijn aan de horizon
verschenen, ook de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen op 19
maart (financieel) en 2 april (algemeen) a.s. komen in zicht. Noteer
deze data vast in uw agenda, het bestuur ziet graag een grote
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opkomst zodat een representatieve groep leden mee denkt en
beslist over onze toekomst. Daarbij heeft het bestuur vooral
aandacht voor de financiële algemene ledenvergadering. Daar
was de opkomst de laatste jaren zodanig dat het aantal aanwezige
bestuursleden van het toch al onder bemande bestuur veruit in de
meerderheid was. De penningmeester heeft inmiddels van het
college geven over financiën zijn beroep gemaakt, maar doet dat
het liefst voor een grote groep geïnteresseerden.
10. Grote groepen zijn er wel bij de jeugd, maar daar zijn dan
weer onvoldoende trainers voor beschikbaar. Het bestuur herhaalt
om die reden de oproep aan seniorleden en ouders om na te gaan
of zij mogelijkheden zien die nood te verlichten door met onze
jonge talenten aan de slag te gaan. Melden kan op
secretaris@oss-volo.nl
11. Ten slotte: nog altijd is een structurele oplossing voor de
ondersteuning van Wout en het overnemen van een deel van zijn
taken niet gevonden. Handen zijn meer dan welkom en die
handen kunnen rekenen op een uitdagend maar ook belonend
pallet aan taken.
Geniet van het rennen,
Jeroen Cliteur, secretaris

Wil jij tóch nog een nieuw hardloopjack?
Gauw doorgeven aan Hans Heirman!
Mail naar: hansheirman@run2day.nl

5

Zaterdagochtend even rennen…

… de rest van het weekend superfit!
Een heerlijk begin van het weekend met hardlooptraining kan gewoon
ook bij O.S.S. VOLO!
Al sinds een paar jaar loopt een trainingsgroep één gezamenlijke training
per week en wel op zaterdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur.
De groep verzamelt zich bij de atletiekbaan en lopen een rondje
daarbuiten onder leiding van een trainer, meestal Marcel. We lopen ons
warm, doen oefeningen en daarna volgt vaak een intervaltraining.
In overleg maakt Marcel voor ons een trainingsschema naar een
specifiek doel of een loop. Het tempo ligt rond de 8,5 à 9 km/u (6:307:00 m/km) en in totaal lopen we een afstand van 10 á 12 km.
Op dit moment maakt een select groepje lopers nog maar gebruik van
deze training, maar we vinden het heel leuk als meer lopers zich
aansluiten.
Dus:
lijkt het je fijn om je weekend actief te beginnen of ken je iemand die
dat leuk lijkt, schroom niet en mail:
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Susanne Hommen, s.hommen@upcmail.nl of
Marcel Bruinshoofd j.m.bruinshoofd@gmail.com en meld je aan en loop
vrijblijvend een paar keer mee.
Je bent van harte welkom!
Marcel, Sonja, Chantal, Arianne, Kris en Marian

EEN RNDJE OP DE BAAN MET:
Jan Marcel Bruinshoofd; zeg maar Marcel.

Al weer zo’n vier jaar gediplomeerd trainer van de Adleten,
maar daarnaast is hij als vrijwilliger op heel wat fronten
actief. Wist je trouwens dat hij van beroep lichtarchitect is?
Hoog tijd om hem eens in de spotlight te zetten.
Hoeveel tandenborstels staan bij jou in de badkamer?
Een elektrische en een analoge voor buitenshuis, maar die
liggen allebei in het badkamerkastje. Dus ik weet niet of die
onder deze vraag vallen.
Waarvoor gaat 's ochtends de wekker af?
Meestal, heel saai, om te gaan werken en op zaterdag voor
de zaterdagochtendtraining. En soms op zondag voor een
wedstrijd in Egmond, Schoorl of andere ‘verre’ oorden. Maar
ik ben meer een avondmens, dus de ochtenden waarop de
wekker niet afgaat zijn met name heel fijn.
Wat doe je -behalve atletiek- in je vrije tijd?
Ik werk 40 uur per week als lichtarchitect in Eindhoven
(waar anders dan in de lichtstad). Daarnaast ben ik nog
vrijwilliger bij Willem Twee Poppodium waar ik als
concertfotograaf live muziek op de gevoelige plaat probeer te
zetten.
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En ik ben bestuurslid bij de Stichting ’s-Hertogenbossche
Monumentenzorg, waar ik probeer de jonge monumenten op

de kaart te krijgen. En tenslotte heb ik met vrienden een
collectief waarmee we mooie visuals, verlichting en deco
voor festivals en feesten bedenken en maken. Als ik dan nog
tijd over heb, bekijk ik ook graag concerten in zalen en op
festivals zonder fotocamera of drink ik graag een
speciaalbiertje met vrienden.
Waar ben jij op carnavalsmaandag om 14.11 uur?
Ergens langs de route van de optocht, vaak bij café De
Palm. Dat is natuurlijk heel gezellig, en als ik de kans krijg
en er niet te veel mensen voor staan vind ik het ook leuk om
te zien wat de carnavalsgroepen allemaal hebben bedacht
en hoe ze het hebben gemaakt. Daar zitten vaak hele mooie
en creatieve dingen tussen.
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Vertel eens iets over jouw trainerschap, je loopgroep,
samenwerking met Ad, etc.
Ik heb nu bijna 4 jaar
geleden mijn
trainersdiploma gekregen
en ben sindsdien ook als
trainer actief. Daarvóór had
ik al de cursus assistent
trainer gevolgd en gaf ook
al (incidenteel) training aan
mijn eigen trainingsgroep
bij afwezigheid van Ad.
Op dit moment train ik
samen met Ad de groep,
waarbij Ad normaliter de
baantraining verzorgt op
maandagavond en ik de
wegtraining op
donderdagavond. Helaas is
Ad nu al een tijdje afwezig
en verzorg ik nu beide
trainingen. De samenwerking met een ervaren trainer is fijn
en voor de (beginnende) lopers is het prettig dat Ad, als
sportmasseur, ook een goede kennis heeft van de fysiologie.
Naast de trainingen op maandag- en donderdagavond geef
ik ook op zaterdagochtend training aan een klein maar
enthousiast groepje dames, waarmee ik een rondje
buitenom maak. En we proberen elke maand 1 keer ergens
anders dan in Den Bosch te lopen zoals de IJzeren Man in
Vught of wat verder van huis in de Drunense Duinen,
Oisterwijk of Boxtel. De zaterdagochtendgroep zoekt
trouwens nog nieuwe lopers dus… (zie artikel elders in dit
blad).
Lees je graag de krant, of ben je meer van de boeken?
Ik vind het heel fijn om op zaterdag- of zondagochtend de
krant uitgebreid te lezen bij een ontbijt en een goede kop
koffie. Op vakantie vind ik het fijn om een boek te lezen,
omdat ik daar normaal niet zoveel tijd voor heb.
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Vind jij het ook zo erg voor de pulsvissers?
Tja, ik ben niet zo van het vissen al kan ik wel genieten van
een visje. Laten we hopen dat het een impuls is voor de
verdere innovatie van de visserij. Maar misschien moet ik de
krant er nog eens op naslaan om me wat te verdiepen in dit
onderwerp.
Wanneer heb jij voor het laatst voor een verrassing gezorgd?
En bij wie?
Ik probeer elke week mijn lopers weer te verrassen met een
leuke training, maar verder dan dat komt mijn herinnering
nu even niet, helaas!
Welke zanger(es) mag op jouw verjaardag een liedje komen
zingen?
Mag ik er ook een verjaardagsfestival van maken? Daar heb
ik nog wel een verlanglijstje voor en mag van mijn part ook

wel 3 dagen duren. Maar ik geloof dat Katy Perry wel een
leuk verjaardagsliedje heeft, die mag ze wel komen zingen.
En dat doet me dan weer denken aan de optredens van
John Coffey (van die zanger die dat biertje ving op Pinkpop)
waar altijd Katy Perry werd gedraaid na de show.
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Wat trekt jou het meeste aan in het hardlopen?
Wat ik fijn vind aan hardlopen, is dat het eigenlijk altijd kan
wanneer je er zin in hebt ongeacht tijd of weertype. Soms is
het gewoon lekker lopen en genieten van de omgeving. Een
andere keer kun je na een drukke dag lekker je hoofd leeg
maken of jezelf afreageren. Maar je komt altijd op plekken
waar je normaal niet zo snel komt. Alleen lopen is af en toe
heel fijn, maar in een groep lopen is ook heel gezellig en een
goede motivator. In ieder geval zorgt het altijd voor een goed
gevoel nadat je bent uitgelopen.
Stel, je bent verslaggever, en je moet Bobbi Eden interviewen.
Wat zou je haar vragen?
Ten eerste waarom actrices in haar genre vaak van die rare
artiestennamen hebben en waar die namen vandaan
komen? En als ik dan toch aan het interviewen ben, ben ik
wel benieuwd welk script van alle films waar ze in gespeeld
heeft de beste dialogen heeft.
Welk goede doel zou jij in je testament opnemen (als je dat
van plan zou zijn?)
O.S.S. VOLO natuurlijk en als er dan nog wat over is van de
erfenis, het KWF en/of de hartstichting.
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Hoe ziet jouw ideale zondag er uit?
Beginnen met uitslapen op de enige ochtend dat er geen
wekker staat natuurlijk! Daarna uitgebreid ontbijten met
koffie en de krant. Lekker een mooi rondje lopen en daarna
een borreltje met vrienden in de stad of bij een
zondagmiddagconcert. Vervolgens lekker koken en ’s avonds
studio sport en/of een mooie film kijken.
Vol programma maar op een ideale zondag moet dat toch
lukken!

Diverse uitslagen winter 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.
9 december 2018 Engelermeercross, ’s-Hertogenbosch 8,6km
Brahim Dacha

31:08

Lieve Teugels

43:04

Ronald Alaerds

36:20

Krista van Soldt

43:08

Rudo van den Brink

37:21

Leonie Rubbens

43:29

André Boel

37:35

Vincent van den Heuvel

43:47

Edwin Hofma

38:41

Esther Bruls

44:00

Hans Heirman

39:31

Amely Verreijen

44:46

Karel Weijkamp

39:38

Leon Rijken

45:41

René Minkels

39:42

Anchelina Ouwendijk

46:04

Wim Kompier

40:03

Corine Ansing

46:06

Hans Coomans

40:10

Evert van der Meulen

47:42

Michel Maassen

40:15

Kim Heerschop

47:43

Hennie van der Horst

40:54

Karin Boel

49:40
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Gerard Wolters

41:01

Fred van Breugel

51:01

Irene Vroegrijk

41:04

Marian Post

51:41

Rianne Jansen

41:52

Ad Sleutjes

51:35

Mark van der Heijden 42:35

9 december 2018 Engelermeercross, ’s-Hertogenbosch overig
Marcel Bruinshoofd

18:01

Erik de Groot

32:40

Fabian Verdonk

19:00

Marion Nabuurs

1:46:08

Juliette de Winter

20:26

16 december Spijkenisse Marathon, Spijkenisse marathon
Harry Barendse

3:43:09

16 december 2018 Lido cross, Waalwijk 9,6km
Ronald Alaerds

38:17

16 december 2018 Lido cross, Waalwijk overig
Hennie van der Horst
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32:58

16 december 2018 Mescherbergloop, Eijsden 16km
Wim Kompier

1:20:57 Karel Weijkamp

1:22:25

31 december Oliebollenloop, Weert 10km
Patrick Rutten

47:29

06 januari Lunettencross, Vught 9km
Brahim Dacha

30:56

Irene Vroegrijk

40:54

Rob Nijskens

32:42

Rianne Jansen

41:57

Ronald Alaerds

36:58

Esther Bruls

42:36

Rudo van den Brink

39:10

Leon Rijken

44:35

Hennie van der Horst

39:33

Anchelina Ouwendijk

46:26

Hans Coomans

40:24

Evert van der Meulen

47:56

Patrick Rutten

40:49

Danielle Stoek

50:04

06 januari Lunettencross, Vught overig
Juliette de Winter

17:24

Ad Sleutjes

32:50

19 januari WinterRun, Rhenen 15km
Hans Coomans

1:11:25 Anchelina Ouwendijk

1:26:34

Josine Weijers

1:18:47 Evert van der Meulen

1:28:37

20 januari Dijkenloop, Den Dungen 15km
Hennie van der Horst

1:08:41 Henk van der Giessen

1:09:31

03 februari 2019 Dommelcross, St. Michielsgestel 12km
Rudo van den Brink
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51:03

Esther Bruls

59:10

Hans Heirman

53:31

Leon Rijken

1:01:53

Hennie van der Horst

53:49

Ad Sleutjes

1:06:13

Rianne Jansen

55:16

Evert van der Meulen

1:06:21

Irene Vroegrijk

55:24

03 februari 2019 Dommelcross, St. Michielsgestel 9km
Ronald Alaerds

36:33

10 februari Two Rivers Marathon, Marathon
Hennie van der Horst

3:36:36

André Boel

3:29:03 Krista van Soldt

4:29:07

10 februari Two Rivers Marathon, Duo-Marathon
Ronald Alaerds / Rob Nijskens

2:45:11

Huibert van Geenen / Erik van Beurden

3:05:50

Rob Nelisse / Lieve Teugels

3:27:00

Adri Henskens / Marjo Eshuis

3:27:40

Marcel Bruinshoofd / Vincent v/d Heuvel

3:27:49

Anchelina Ouwendijk / Evert van der Meulen

3:54:59

Daniëlle Stork / Karin Boel

4:09:38
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Junioren B Indoorwedstrijd Dortmund
Hallo, de junioren B groeten u deze keer vanuit Dortmund, Duitsland.
Sommigen zullen er misschien zelf al gestaan, hebben anderen kennen
de indoorhal alleen
van TV. De junioren
kennen
ondertussen in
ieder geval elk
hoekje van deze
schitterende
indoorhal, want ze
waren er zondag 20
januari de hele dag.
Met twee auto's,
twee trainers en zes
atleten begon de dag vroeg met een reis naar Dortmund.
▪ Wouter startte als eerste, op de 200m. Na een uitputtende race
werd hij vierde in 25,12s.
▪ Niet kort daarna was het de beurt voor Twan. Hij startte snel op de
800m en met een sterke versnelling in de laatste ronde werd hij
uiteindelijk 3e binnen zijn categorie.
▪ De 60m was het volgende onderdeel hierin stonden Laic, Lucas,
Wouter en Amelie aan de start. Ook hier finishte Wouter als vierde
in een tijd van 7.81s. Lucas kwam drie honderdsten voor Laic over
de streep in een tijd van 8.04s.
▪ Als laatste onderdeel van de dag was om 18.00 u de 400m. Iedereen
stond hiervoor aan de start en het werden zenuwslopende series
met vele aangescherpte pr’s. De jongens waren goed aan elkaar
gewaagd en zo zijn de verschillen tussen hen klein. Wouter finishte
als eerste in een ijzersterke race in 56.25s. Hij werd gevolgd door
Laic, die tweede werd met 59.12s. Ook Twan bleef onder de
minuut, hij finishte in 58.40s. Lucas kwam na 60.37s over de finish.
Amelie werd na een spectaculaire race waarin om elke centimeter
gevochten werd derde in een tijd van 65.19s.
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▪

Zo eindigde een mooie dag in Dortmund met vele nieuwe
ervaringen maar ook met mooie prestaties. Het was voor het hele
team gaaf om in een echte 200m indoorhal een wedstrijd te lopen.

Naast de indoorwedstrijd in Dortmund hebben de Junioren B ook op
onze eigen Engelermeercross gelopen. Ondanks dat het spekglad was en
het flink regende, waren de Junioren B toch van de partij. Echt lekker

werd er helaas niet gelopen die dag, desalniettemin was de club goed
vertegenwoordigd op het podium. De junioren namen niet alleen aan de
Engelermeercross deel maar ook aan andere crossen, zoals de
Lunettencross, de Dommelcross en de cross op het extreem modderige
motorcrossterrein in Oss.
Binnenkort zijn de laatste crossen gelopen en gaan we over tot de
voorbereiding voor het outdoorseizoen. Zo zullen er verschillende
wedstrijden gelopen worden, zoals competitiewedstrijden en de
trackmeetings van Utrecht. Ook is het grote doel van het team om zich
te plaatsen voor het NK in Alphen aan de Rijn.
Tot de volgende keer!
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Uitslagen Junioren en pupillen
9 december 2018 Engelermeercross, divers
Twan Verkamman

22:06 Sofie Wenners

4:34

Wouter Weijnen

17:16 Noor van de Veerdonk

5:34

Amelie Huth

14:57 Sam Weijkamp

5:47

Bibi Egberts

14:57 Nova Snijders

5:48

Charlotte Huth

15:55 Viggo Pronk

5:00

Beau Pronk

6:00

Thijs Rommens

5:28

Yara Assinck

7:06

Lars van Sommeren

5:42

Elisabeth Hilkens

7:06

Jorg van Sommeren

6:04

Gijs Linssen

4:41

Inka Snijders

5:12

Huub de Rotte

5:13

Vivian Znider

5:50

Thijs Walters

7:07

23 decemer 2018 Herperduincross, Oss
Twan Verkamman

14:57 Charlotte Huth

Amelie Huth

17:22

18:42

6 januari 2019 Lunettencross, Vught
Quinten van Herpen

8:37

Gijs Linssen

7:39

Lars van Sommeren

8:41

Thijs Walters

9:06

Luc Rodrigo Iglesias 9:12

Nova Snijders

8:37

Pim Jansen

9:24

Noor van de Veerdonk

9:36

Jorg van Sommeren

9:28

Beau Pronk

13:43

Ricky Beentjes

10:34 Amelie Huth
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14:17

Viggo Pronk

7:55

Charlotte Huth

16:05

Thijs Rommers

8:58

Twan Verkamman

10:31

13 januari 2019 Witte Ruysheuvelcross, Oss
Twan Verkamman

18:59 Charlotte Huth

12:57

3 februari 2019 Dommelcross, Sint-Michelsgestel
Twan Verkamman

10:54

Juriaan Visser

12:43

Beau Pronk

13:14

Amelie Huth

15:09

Yara Assinck

15:25

20 januari 2019 Indoor Dortmund, 60m
Wouter Weijnen

7.81s

Laic Weijnen

8.07s

Lucas Jenniskens

8.04s

Amelie Huth

8.79s

20 januari 2019 Indoor Dortmund, 200m
Wouter Weijnen

25.12s

20 januari 2019 Indoor Dortmund, 400m
Wouter Weijnen

56.25s Lucas Jenniskens

60.37s

Twan Verkamman

58.40s Amelie Huth

65.19s

Laic Weijnen

59.12s Charlotte Huth

79.41s

20 januari 2019 Indoor Dortmund, 800m
Wouter Weijnen
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2:10.41

Je kunt al inschrijven!
Op dinsdagavond 18 juni vindt onze eigen:
Jeroen Boschloop
weer plaats op en rond de Pettelaarse Schans.
Kijk op www.jeroenboschloop.nl

Jeroen Boschloop 2018
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Pakjesavond bij de groep van Pieter
Op 13 december na de training heeft de groep van Pieter, ook bekend
onder de naam Stiona* een verlate pakjesavond gehouden.
Twee hagelwitte Pieten (Krista en Irene) waren van de partij, en we
hadden wat hapjes en drankjes en een pakjes-kaartspel georganiseerd.
Voor dat laatste bracht ieder een paar cadeautjes in, waaronder nieuwe
dingen en (tweedehands) hardloopspullen. Na een ronde waarin de
pakjes werden ‘ingehaald’ en opengemaakt, kon er in een tweede ronde
nog van alles veranderen. Op de kaartjes stonden immers opdrachten
als: ‘Schuif een stoel naar rechts op’ (zonder de pakjes!) of ‘Ruil een
cadeau met een ander’. Dit zorgde voor veel hilariteit want sommige
cadeaus waren zeer begeerd (sokken met rendier gewei) en van andere
wilde men liever af (een toch wel zeer mooi aperitiefset en te grote
start-to-run hardloopjasjes).

Onze trainer Pieter werd die avond verrast met een surprise: bijgaand
gedicht en een mooie fles wijn.
* Wij hebben een app-groep onder de naam ‘Stiona’, wat staat voor ‘Stil
zitten Is Ook niet Alles’.
Lieve Teugels
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Sint zat te denken
Of hij iemand bijzonder moest bedenken
Bij de Stiona hebben ze een trainert
En dat is geen gemenerd
Hij gaat al een tijdje mee
En onlangs zei hij: ‘t is genoeg, tabee
Daarover zijn zijn pupillen ontdaan
Want zonder hem kunnen ze geen
banaan
Of skippen of tripplen of rondjes lopen
En ze kunnen niet zomaar een nieuwe
kopen
Piet snapt wel: die man moet een break
Van al dat coachen door de week
Misschien wil hij wel op een boot
Zoals Jacques Brel, maar niet zo groot
Maar op een boot kun je niet rennen
En Pieter moet wel kunnen wennen
Hij wil met zijn vrouw in de caravan
Door de wereld reizen, nu het nog kan
Stil zitten is ook niet alles
Na je pensioen moet je wat anders
Pieter heeft wel eens wat pech
Hij stoot zijn voet langs de kant van de weg
Of tijdens het fietsen gaat hij over de kop
Sint denkt soms: Past hij wel op?
Misschien moet hij wel op dieet
Van Amely – zoals je weet
Heeft hij wel genoeg suiker in zijn bloed?
Ik weet wel iets dat daar goed voor doet
Een versterkende drank, een fles met een beer
En voor je het weet, rent Pieter weer!

22

23

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
Algemene ledenvergadering
dinsdag 2 april
20.00 u clubhuis

Clubzorg

Doe jij ook ‘ns wat!

☺

15 & 16 maart
NL Doet
(Kijk op de site en meld je aan)

Hij komt!!
Overkapping bij de
berging.
Dankzij de
stemmentellers!!
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Elke donderdag
inloopspreekuur
20.30 – 21.00 u. in
clubhuis.

Activiteitenkalender voorjaar 2019
Spring is in the air! Tijd om weer mooie wedstrijdjes te plannen! 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
24 febr
24 feb
27 feb
3-5 mrt
10 mrt
17 mrt
17 mrt
30 mrt

Evenement
Rico Salvettiloop: 5-10-15 km (013-circuit)
Rusheuvelcross, korte en lange cross (GPCC-circuit)
Karpencross: div. afstanden (KCC-circuit)
Carnaval ☺
Attilarun: 5-10-15 km (013-circuit)
Parkcross: div. afstanden (Keiencross-circuit)
Drunense Duinenloop: 4,5–10–21,1 km (013-circuit)
Rondje Vrachelen: 6-10 km + jeugdloop (013-circuit)

Plaats
Moergestel
Oss
Eindhoven

31 mrt
4 apr
7 apr
10 apr
22 apr
14 apr
20 apr
27 apr
3-5 mei
3 mei
11 mei
19 mei
21 mei
26 mei
30 mei
30 mei
10 juni

Venloop: 5-10-21,1 km
Dommelloop: 5-10 km + jeugdloop
Marathon van Rotterdam: ¼ + hele marathon
Leemputtenloop: 5-10km + jeugdloop (013-circuit)
Wielenloop: 5-10 km + jeugdloop
Voorjaarsloop Goirle: 5-10 km + jeugd (013-circuit)
Venneloop: 5-10-15 km + jeugdloop (013-circuit)
Wijboschloop: 5-10 km + jeugdloop (013-circuit)
Koning van Spanje Trail (divers trails van 12–43 km)
Track meeting – baanwedstrijd
Kraaienloop: 5-10 km + jeugdloop (013-circuit)
Marathon Tilburg: 5-10-21,1-42,2 km + jeugdloop
Track meeting – baanwedstrijd
Vestingloop: 5-10-15 km + kidsrun
Gezellige PH trail rond Vught (8-14-25 km)
Harry Schulting Games – baanwedstrijd
Engelenrun: 6-12 km + kids (1e 073 Summer City
Run)
Jeroen Boschloop: 5-10 km + kids (1e 073 SC Run)

Venlo
Eindhoven
Rotterdam
Rijen
Rosmalen
Goirle
Oisterwijk
Wijbosch
Gulpen
Utrecht
Oosterhout
Tilburg
Utrecht
Den Bosch
Vught (PH)
Vught (PH)
Engelen

18 juni
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Tilburg
Uden
Drunen
Oosterhout

Den Bosch

Gele hesjes……. Weg ermee!
Zelden was er een dankbaarder onderwerp voor een columnist dan de
gele hesjes, les gilets jaunes, zoals de Fransen zeggen van waar het is
komen overwaaien. Ik neem aan dat iedereen ze wel gezien heeft de
afgelopen weken.
Waar tot voor
enkele maanden
geleden de gele
hesjes het
monopolie was
van wegwerkers,
gestrande
automobilisten of
ja zelfs hardlopers,
hebben de gele
hesjes in korte tijd
een grote diefstal gepleegd op de oude dragers en hun de
beschermende hesjes ontnomen. Het grote ongenoegen tegen allerlei
overheidsdiensten, vermeend koopkracht verlies, aangescherpte
milieubepalingen en zwalkende politici wordt belichaamd door de
nieuwe dragers van de gele hesjes.
En de groep wordt steeds groter en daarmee hun politieke (on)macht.
Overal waar de gele hesjes verschijnen, zie je opgekropte
ontevredenheid in een samenleving die naar mijn bescheiden mening
toch echt wel waard is om in te leven en waar het, vergeleken met veel
andere plaatsen in de wereld, toch echt niet slecht toeven is. Zou je zo
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graag ons land willen
verruilen voor het land
van dictator Poetin of
met het land van die
andere kwakbol met
zijn mallotige blonde
haardos aan de andere
kant van de plas?
Of om het dichter bij
huis te houden: Italië
van komiek Beppe Grillo of Polen waar Jaroslw Kaczinsky achter iedere
boom een Rus ziet? Daarom begrijp ik als oude drager van de gele hesjes
het niet goed. Ja, ik ben of wás liever gezegd ook drager van een geel
hesje en wel véél eerder dan die groepen die er nu mee lopen. Ik droeg
namelijk in de winter een geel hesje tijdens het hardlopen om op te
vallen , niet om mijn zin te krijgen maar uit oogpunt van veiligheid om
niet ondersteboven gereden te worden. En nu voel ik alsof MIJN gele
hesje me ontnomen is, want ik wil niet bij de nieuwe dragers van de gele
hesjes horen. Dagenlang heb ik me ontheemd en onzeker gevoeld, mijn
hersens gepijnigd met de vraag hoe ik als drager van een geel hesje,
toch kon laten zien dat ik niet bij die nieuwe groep hoor. Ik zag mensen
denken toen wij als O.S.S.-VOLO lopers de afgelopen weken over de
wegen aan het trainen waren in het donker, getooid met de gele hesjes
van: ojee, daar heb je ze weer!
Dus hoe meer we trainden des te meer hekel kreeg ik aan die verdomde
gele hesjes.
Maar vanmorgen viel me de oplossing in een keer binnen; we gooien
alle gele hesjes eruit en nemen roze hesjes.
Waarom roze? Heel simpel die kleur gaan ze
politiek nooit gebruiken (je weet wel waarom..)
en we distantiëren ons meteen van die
belachelijke Nashville verklaring.
Doe je mee?
A.Gilles
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