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Van de redactie
Tweemaal heb ik hardgelopen door de Parijse binnenstad: in 1990 de
“20 km de Paris” en in 2008 de marathon.
Heel bijzonder om dwars door het centrum van een wereldstad te
rennen, waarbij grote boulevards zijn afgezet, wildvreemde mensen je
partjes sinaasappel aanreiken en duizenden Fransen je staan aan te
moedigen.
Sindsdien is Parijs voor mij niet meer hetzelfde.
Sinds gisteren voor niemand meer.
Er is nogal wat geld nodig
voor de herbouw van de
Notre Dame. Mocht er een
sponsorloop georganiseerd
gaan worden door Parijs en
je twijfelt om mee te doen,
dan zeg ik: gáán!
Verdere berichtgeving in
deze Toppunt komt van
dichter bij huis: de
marathon van Rotterdam,
een EHBO trainingsavond,
de eerste feiten over het
100-jarig bestaan van onze vereniging in 2022, en nieuws van de
groenploeg.
Genoeg te lezen dus.
Veel plezier daarmee!
Karin en Koos
Heb je kopij? Wacht niet tot het laatst. De sluitingsdatum voor het volgende
nummer is: Woensdag 3 juli 2019
Graag per e-mail naar: karinboel@hotmail.nl / koos.fennis@gmail.com
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Van het bestuur
Zes en zestig (!) vrijwilligers hebben uw bestuur bijzonder blij
gemaakt door op 20 maart jl. niet alleen een aanzienlijke
financiële injectie voor de club te genereren maar ook door
er, als dat
nodig is, er
voor de
vereniging
te zijn. De
afgelopen
algemene
leden
vergadering
heeft in het
teken
gestaan
van de oplopende gemiddelde leeftijd van ons
vrijwilligerskorps, maar dit vertoon van inzet geeft de burger,
althans uw bestuur moed. Ook voor de komende
verkiezingen lijkt het Ruud weer te lukken genoeg tellers op
de been te krijgen. Dat de Europese commissie daar een
trainingsavond voor uitgezocht
heeft, vergeeft het bestuur de collega bestuurders deze keer
maar, gepijnigd als zij zijn door de alsmaar talmende Britten.
Die willen graag tegelijkertijd hun cake hebben (houden) en
opeten. Dit type dilemma’s is ons tot nu toe gelukkig nog
bespaard gebleven.
De jaarvergadering heeft het bestuur bevestigd in de
gedachte dat er voldoende mensen klaar staan om de
gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers weer een afspiegeling
te laten zijn van die van de vereniging en met nieuw elan op
zoek te gaan naar middelen om de
clubcohesie te versterken.
Ook in het dossier van de gemeente wordt voortgang
waargenomen. Zijn de fitnessapparaten inmiddels verplaatst,
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nu is ook de baan weer in zijn volle glorie hersteld door
reparatie van de ‘wonden’ van de grasmaaier nabij de
startlijn op de baan.
Inmiddels is onze vereniging aangehaakt bij het lokale

sportakkoord. Een op lokaal niveau gestarte landelijke
campagne om de sportstructuur door samenwerking te
versterken en uit te bouwen. De aan deze actie gekoppelde
subsidies kunnen ook worden ingezet voor de versterking
van onze vereniging.
Naast de geslaagde ALV kijkt het bestuur ook terug
op een geslaagd loopfeest in Rotterdam. Het speciaal
daarvoor vervaardigde spandoek gaat vast vaker dienst
doen. Het warme weer van ook die editie is niet iedereen
goed bevallen maar lijkt de norm in Nederland te gaan
worden. Dat geeft veel zorg op allerlei terreinen en mogelijk
uitzicht op onze eigen variant van de Marathon des Sables,
Het bestuur benadrukt echter dat net als de veiligheid bij het
lopen in het donker, warm weer ook vraagt om
voorzichtigheid. Hydrateer en houdt de inspanning in
evenwicht met de temperatuur.
Tenslotte, er komen weer wedstrijden aan, zowel voor de
jeugd als voor de senioren. Jan Bloo heeft gevraagd om
juryleden. Het betreft hier wedstrijden op 26 mei (de
Vestingloop), 15 juni (pupillenwedstrijd zaterdagochtend), 18
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juni (De Jeroen Bosch loop) en 14 september (Brabantse
jeugdkampioenschappen zaterdagochtend).
Aan de cijfers in het laatste jaarverslag heeft u kunnen zien
dat het aantal juryleden dramatisch is gedaald. Het is erg
belangrijk dat we wedstrijden kunnen blijven organiseren.
Dat valt of staat met eigen juryleden. Vooral bij de
jeugdwedstrijden doet het bestuur daarom een
beroep op de ouders die toch al aanwezig zijn. Melden graag
bij Jan Bloo. Voor het overige, op het moment van het
schrijven van dit stukje lijkt de zomer wel aangebroken.
Dus ook bij dit mooie weer: geniet van het rennen!
Jeroen Cliteur
secretaris

100 jaar O.S.S.-VOLO
Het duurt nog even -ruim drie jaar maar het eeuwfeest van onze
vereniging komt langzaam dichterbij.
Bij de ALV van 2 april jl. is er een
begin gemaakt met de organisatie. In
het clubblad zal er regelmatig
verslag gedaan worden van de
vorderingen.
Om te beginnen: 5 vragen en
antwoorden.
1. Wanneer is dat jubileum precies?
De vereniging is opgericht op 14 mei 1922. Dus op 14 mei
2022 precies honderd jaar geleden.
2. En wat gaat er precies gebeuren?
Tja, dat staat allemaal nog niet vast. Tijdens de laatste ALV
is er wel wat gebrainstormd: een boekuitgave, een ludieke
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ploegenmeerkamp, een clinic van een atleet, etc. Maar die
lijst mag best langer worden!
Als jij nog een suggestie hebt, laat maar weten op
koos.fennis@gmail.com
3. Is het niet een beetje vroeg om nou al te beginnen
met organiseren?
Klopt, een beetje wel. Maar we willen voorkomen dat het een
haastklus wordt. Bovendien: spitten in archieven, adressen
opzoeken, navraag doen bij instanties zijn allemaal
tijdrovende bezigheden. En we willen over drie jaar wel iets
goeds organiseren!
4. We, wie is we? Is er al een commissie of zo?
Nou… niet helemaal. Het bestuur heeft mij -Koos Fennisgevraagd om de boel op te starten en straks de kar te gaan
trekken. Enkele leden hebben al aangegeven dat ze graag
hun schouders eronder willen zetten. Maar wellicht is het
ook iets voor jou?
Meld je maar bij bovenstaand e-mailadres!
5. En hoe gaat het nu verder?
Binnenkort zal duidelijk zijn wie er in die commissie zit en
uit hoeveel personen die bestaat. En of er nog meer ideeën
en suggesties komen voor het jubileumjaar. Vóór de zomer
zal de eerste vergadering plaatsvinden waarbij we een soort
tijdpad gaan opstellen. Maar daar lees je dan meer over in
het volgende Toppunt.
Koos
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EHBO
Bijna iedereen kent wel
iemand die een
hartstilstand heeft
gehad.
Als het je overkomt, is
het te hopen dat er
iemand in de buurt is
die weet hoe hij of zij
moet handelen. Want
de eerste zes minuten
zijn cruciaal. Een
pleidooi om het ook te
leren. En zo ook bij
O.S.S.-VOLO.
In de kantine staat bij
de bar een AED. En
inmiddels zijn er al heel
wat mensen die de cursus reanimeren hebben gevolgd bij
Wim. Wim komt al jaren ieder jaar een paar avonden naar de
club om ons te leren te reanimeren en te oefenen met de
AED. Wim werkt al 30 jaar op de spoedeisende hulp en de
ambulance. Hij vertelt met veel enthousiasme over zijn werk
en laat ons tussendoor oefenen om levens te kunnen
redden.
Mocht je ook interesse hebben in het volgen van deze
trainingen, laat dit dan weten. Volgend voorjaar worden er
weer trainingen georganiseerd.
Stuur Angelina een mailtje via angelina.isnever@home.nl
Of app haar: 06 27 50 10 02
Groetjes Marjo
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Athletic Champswedstrijd
Zaterdag 13 april hadden de pupillen de eerste Athletic
Champswedstrijd in Vught. O.S.S.-VOLO moest strijden tegen Prins
Hendrik uit Vught, de Keien uit Uden, Marvel uit Boxtel, GAC uit Gemert
en Oss’78 uit Oss.
Wij waren met twee A-pupillen en twee B/C/mini-pupillen teams
aanwezig. De pupillen hebben laten zien dat ze hard getraind hebben in
de winter. Er zijn namelijk veel persoonlijke records en zelfs een paar
clubrecords verbroken! Ook werden er twee teams eerste in de poule!
De A-pupillen begonnen met de estafette.
Team 3 eindigde als derde met een tijd
van 2:53,8 s en team 8 had een tijd van
3:14,7 s.
Na de A-pupillen waren de B/C/minipupillen aan de beurt. Ook daar
stonden twee teams van O.S.S.-VOLO
aan de start. Team 19 wist als derde te
finishen met een tijd van 3:06,6 s en
team 24 kwam over de finish met een tijd van 3:30,4 s.
Na de estafette begonnen de teams met de onderdelen. Team 3 onder
leiding van Ellemijn ging eerst kogelstoten. Elijah stootte 6,10 m, het
verste van het team. Team 8 ging als eerste vortexwerpen waarbij Stijn
en Luna 16 m wierpen! Team 19 begon met hurk hoogspringen. Thijs
sprong over de 0,90 m en verbrak daardoor zijn PR. Vivian sprong over
de 0,85 m en verbrak met deze sprong het clubrecord van de meisjes
pupillen C! Team 24 ging onder leiding van Gerrie als eerste 40 m
sprinten. Pim sprintte heel snel naar de finish met een tijd van 7,1 s!
Toen de toeter ging moesten alle teams naar een ander onderdeel. Na
het kogelstoten ging team 3 hoogspringen. Er werden veel persoonlijke
records verbroken bij dit onderdeel. Sam, Sofie en Gijs sprongen 1,20 m
hoog! Gijs deed dat zelfs met de schotse sprong. 60m horden was voor
team 8 het tweede onderdeel. Nova haalde hier een persoonlijke record
met een tijd van 12,1 s. Team 19 ging naar de 40m sprint waarbij Finn de

8

beste tijd van iedereen neerzette met een tijd van 6,6 s! Team 24 ging
vortexwerpen. Quinten wierp de vortex helemaal naar de 10,50 m.
En toen was het derde
onderdeel aan de beurt.
Team 3 ging naar de 60m
horden. Hier verbrak Sofie
het clubrecord van de
meisjes pupillen A! Zij wist
een tijd van 10,2 s te
halen. Ook Gijs was goed
in vorm bij het
hordenlopen. Hij had een
tijd van 9,8 s. De beste tijd
van de wedstrijd! Team 8
ging kogelstoten. Lucas
stootte de kogel helemaal
naar de 5,30 m. Team 19
onder leiding van Juliette ging slingeren. Sophie verbrak hier het
clubrecord van de meisjes pupillen C. Ze slingerde de band naar de 10,50
m. Team 24 ging hurk hoogspringen. Guus sprong heel knap over de
0,85 cm.
Nog drie onderdelen te gaan. Team 3 ging polsstokverspringen. De
meisjes waren vastbesloten om het clubrecord van 3,95 m te verbreken.
Het is Sam en Sofie gelukt. Sam sprong 4,00 m en Sofie sprong 4,50 m!
Team 8 ging hoogspringen. Noor en Thijs sprongen hier 0,95 m hoog.
Voor beide een nieuw PR! Team 19 ging 40m hordenlopen. Ze verbraken
hierbij allemaal hun PR! Na het hurk hoogspringen ging team 24
slingeren. Ricky slingerde naar de 8,50 m.
Het één na laatste onderdeel. Bij team 3 was dit vortexwerpen. Dleman
deed voor de eerste keer mee aan een wedstrijd en wierp al meteen 15
m! Ook Isaiah wierp de vortex ver, de vortex landde op de 29 m. Een
nieuw PR voor hem! Team 8 ging polsstokverspringen. Roos verbrak
haar persoonlijke record en sprong 3,35 m. Team 19 ging ook
vortexwerpen. Madu haalde hier een nieuwe PR met 15,50 m. Ook Lars
deed het goed met vortexwerpen. Hij wierp 12,00 m. Team 24 ging 40m
hordenlopen. Bente haalde een nieuwe PR met een tijd van 9,5 s.
Het laatste onderdeel is altijd meters maken.
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Bij meters maken moet je in 4 (B/C/mini-pupillen) of 6 (A-pupillen)
minuten een zo lang mogelijke afstand afleggen. Bij de A-pupillen heeft
Gijs het clubrecord verbroken. Gijs rende in 6 minuten 1600 m waarmee
hij zijn persoonlijke record en het clubrecord, dat op 1550 m stond,
verbrak. Bij de B/C/mini-pupillen deed Viggo het heel goed hij rende in 4
minuten 1000 m. Een nieuw persoonlijk record! De mini-pupillen Filippo

en Jorg verbraken ook hun persoonlijke record. Zij haalden de 775
meter.
Het was een leuke ochtend met mooie prestaties en we kijken uit naar
de volgende wedstrijd op 11 mei in Boxtel! De uitslagen van de
wedstrijd staan op atletiek.nu

Volkshuisvestersloop
Elk jaar wordt er ergens in het land de Volkshuisvestersloop
georganiseerd.
Een wedstrijd die opgezet is voor medewerkers van
woningcorporaties.
Omdat Ronald Alaerds en ik werkzaam zijn bij Zayaz in Den
Bosch, togen we samen met diverse collega’s naar Valkenswaard.
Ons ex-loopmaatje Thijs Verhagen deed ook mee namens BDOaccountants.
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En zo kon het gebeuren dat drie (ex) O.S.S.-VOLO-ers uit de
groep van André op een vrijdagmiddag in april op een virtueel
podium belandden.

2. Ronald
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1.Thijs

3. Adri

EEN RNDJE OP DE BAAN MET:
Charlotte Huth; wie ons clubblad regelmatig leest,

zal het opgevallen zijn dat er het laatste jaar steevast iets
over junioren B in staat. Samen met anderen is Charlotte
daar verantwoordelijk voor. Nadat het op sportief gebied een
poosje minder met haar ging vanwege ziekte, levert ze nu
ook weer aansprekende prestaties op de baan. Hoog tijd om
haar beter te leren kennen.
Wat is de eerste vraag die jij jezelf zou stellen als
interviewer?
Dan zou ik vragen: Waaraan herkennen wij jou op de baan?
Ik draag meestal roze of zalm kleurige shirts, draag mijn
krullend/ontploft haar altijd in een staart. Ben niet de
grootste van de groep en heb altijd plezier bij de training ☺
Wil je je gezinsleden even voorstellen?
Ik woon samen met mijn zusje Amelie en mijn vader en
moeder. Zowel Amelie als mijn moeder trainen ook bij
O.S.S.-VOLO. Mijn moeder, Iris, traint in de groep van
Susanne en Amelie en ik trainen allebei bij Jan. Mijn vader
loopt voor zichzelf in zijn vrije tijd, maar liever zit hij op zijn
wielrenfiets.
Op welke school zit je? Hoe sta je ervoor, hoe is je klas, wat
wil je later worden?
Ik zit op het Jeroen Bosch College in 5VWO. Ik heb een N&T
en N&G pakket, dat houdt in dat ik naast de kernvakken,
Nederlands, Engels en gym, natuurkunde, scheikunde,
biologie en wiskunde B volg. Ik ben dus meer een β-mens
dan . Wat overigens ook te zien is in mijn cijfers ☺.
Volgend jaar rond deze tijd doe ik examen. Maar wat ik
daarna wil doen weet ik nog niet. Ik ben nog op zoek naar
de studie die bij mij past. Ik twijfel heel erg tussen een
technische en een biotechnische studie.
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Heb je een guilty pleasure, en zo ja, welke?
Hoewel een perfect gekarameliseerde marshmallow of fruit
met chocolade eroverheen niet het gezondste eten is voor
een sporter, kun je mij er zeker ’s nachts voor wakker
maken.
Met wie zou je 24 uur willen
worden opgesloten?
Hmm, in eerste instantie weet ik
een aantal personen waarmee ik
geen 24 uur opgesloten wil
worden ☺. De meesten van mijn
trainingsgroep ken ik al sinds ik
pupil ben en we zijn een echte
vriendengroep geworden. We
spreken buiten de trainingen af,
kijken films, maken trips ect.
Als ik 24 uur met hen opgesloten wordt, weet ik zeker dat
het een supergezellige tijd en geen saaie 24 uur worden.
Ook met mijn andere vrienden en vriendinnen wordt het
grappig. Zo ga ik met een aantal deze zomer een week op
vakantie. Telt dat ook?!
Hoe lang kun jij zonder telefoon?
Goede vraag, heb ik nog nooit echt uitgeprobeerd.
Waarschijnlijk nog verbazingwekkend lang, denk ik.
Wat doe je nog meer in je vrije tijd behalve atletiek?
Niet zo heel veel. Ik spreek af met vrienden en vriendinnen,
kijk films, bak, ski, kiten, ga naar het strand of de bergen.
Vertel eens iets over jouw trainingsgroep, je trainer, de
wedstrijden, indoor/outdoor,
Ik train in de trainingsgroep van Jan. We zijn een
trainingsgroep bestaand uit jongens en meisjes tussen de
15 en 19 jaar en trainen drie keer in de week, op dinsdagen donderdagavond en zaterdagochtend. We zijn een
gezellige trainingsgroep die ook wel van werken weet, hoor.
Onze trainingen zijn veelal hetzelfde opgebouwd. We hebben
een gezamenlijke warming-up met inlopen,
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rekken/strekken, krachttraining, loopscholing, Steigerung.
Waarbij we baan één graag met de volwassenen delen ☺.
Daarna splitst de groep op en kunnen we een loop-, werp- of
springtraining gaan volgen. Jan verzorgt de looptraining,
Joren de werptraining en Hamza de springtraining. Een
gedeelte van onze trainingsgroep heeft in de winter
deelgenomen aan indoorwedstrijden. Zo was ik zelf op een
indoorwedstrijd in Dortmund en heb ik crossen gelopen.
Crossen vind ik heerlijk in de winter. Er zijn dit seizoen
twee competitiewedstrijden voor ons. Competitiewedstrijden
zijn wedstrijden, waaraan je als team deelneemt, maar
individueel op jouw onderdeel punten binnenhaalt voor het
team. Verder zijn er trackmeetings in Utrecht, dit zijn
individuele wedstrijden, waaraan we deelnemen.
Welke zanger(es) mag op jouw verjaardag een liedje komen
zingen?
Op dit
moment
luister ik veel
naar Avicii. Al
is hij helaas
inmiddels
alweer bijna
‘n jaar
geleden
overleden. Als
het een
levende artist
moet zijn,
dan zou ik
voor Imagine
Dragons kiezen.
Stel, je moet 6 weken een maatschappelijke stage vervullen,
waar zou dat zijn?
Bij een doven- of blindeninstituut. Voor mij is het moeilijk
voorstelbaar zonder gehoor of gezicht te leven en ik
bewonder hen dan ook ontzettend voor hun kracht en
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doorzettingsvermogen. Bovendien denk ik dat wij veel van
hen kunnen leren. Running Blind is een mooi initiatief.
Vind jij het ook zo erg dat PSV (waarschijnlijk) geen
kampioen wordt?
Kei-erg! Alleen al omdat mijn trainer Jan PSV fan is. Ikzelf
vind voetbal niet interessant en kijk eigenlijk alleen af en
toe samen met mijn vader. Wie mij een beetje kent, weet dat
ik in plaats van voetbal handbal kijk. Deze sport vind ik
duidelijk spannender en boeiender. Er gebeurt zoveel meer
dan tijdens een voetbalwedstrijd en de spelers zijn zo veel
sportiever. Sorry voor alle voetbalfans!
Wat is de beste raad die je ooit gekregen hebt, en van wie?
Nooit opgeven! Deze
raad heb ik van
verschillende
mensen te horen
gekregen, maar
helaas ook zelf
moeten ervaren, toen
ik ziek was.
Wat trekt jou het
meeste aan in het
hardlopen?
Het leuke aan het
hardlopen op de
baan vind ik dat
alles constant is, je
hoeft nooit na te
denken, je verdwaalt
niet en jouw verbeteringen zijn meteen zichtbaar, omdat
alles meetbaar is. Bovendien ben je tijdens het lopen voor
alles zelfverantwoordelijk en ben je niet afhankelijk van
andere teamleden.
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Junioren B
Allereerst willen de junioren B nog een keer terugblikken op de
wedstrijd in Dortmund, waarover in het vorige clubblad gelezen kon
worden. Op deze indoorwedstrijd zijn er niet alleen persoonlijke records
verbeterd, maar Amelie vestigde met haar tijd van:

65,19 s. een nieuw clubrecord voor de jun. B op de 400m
indoor!
Naast dit clubrecord was Amelie’s tijd ook goed voor de 33 e plaats op de
nationale indoorranglijsten van dit indoorseizoen. Niet alleen Amelie
kon een plek op de nationale ranglijsten bemachtigen maar ook de
andere junioren. Zie de behaalde plaatsen op de ranglijst per onderdeel
in onderstaande tabel.
Ook gedurende het crossseizoen zijn mooie resultaten behaald. De
resultaten van ons eigen Meijerij crosscircuit waren bij het uitbrengen
van het vorige clubblad al bekend en inmiddels hebben de junioren ook
400m Meiden Junioren B
Plaats ranglijst
Naam
Tijd (sec)
33
Amelie Huth
65.19 sec
53
Charlotte Huth
79,41 sec
400m Jongens Junioren B
Plaats ranglijst
Naam
Tijd (sec)
26
Wouter Weijnen
56,25 sec
39
Laic Weijnen
59,12 sec
45
Lucas Jenniskens
60,37 sec
400m Jongens Junioren A
Plaats ranglijst
Naam
Tijd (sec)
75
Twan Verkamman
58,40 sec
200m Jongens Junioren B
Plaats ranglijst
Naam
Tijd (sec)
33
Wouter Weijnen
25,21 sec
800m Jongens Junioren A
Plaats ranglijst
Naam
Tijd (sec)
56
Twan Verkamman
2:10;41 min
hun laatste cross voor de rosscompetitie, die Av Oss organiseert, bij
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stralend weer gelopen. Hierbij finishte Twan als tweede in het hele
klassement en als eerste bij de junioren, in een tijd van 20:14min over
5250m. Niet alleen tijdens deze cross maar over de gehele
crosscompetitie werd Twan eerste, het was dan ook niet verbazend dat
hij de competitie won. Amelie leverde in Oss een knappe eindsprint
tegen de Ossenaar Jules van Hout, maar moest het hoofd buigen. Zij
finishte als tweede meisje in 16:16min over 3150m.
Een begin aan de overgang tussen cross- en wegseizoen, winter- en
zomerseizoen, indoor en outdoor seizoen maakte Twan met zijn
deelname aan de Drunense Duinenloop. Hier liep hij de 4,5km in
15:52min. Met deze snelle tijd behaalde hij de tweede plek in het
klassement onder 18 jaar.
Ook in de trainingen van de junioren is te zien dat het baanseizoen
binnenkort van start gaat. Zo zijn de eerste trainingen in T-shirts in de
pocket en wordt er flink geoefend met de wissels van de estafette. Op
zondag 28 april is namelijk de eerste competitiewedstrijd al, waarop het
estafetteteam ook
aanwezig zal zijn. In
de junioren B
competitie is zowel
een meiden als een
jongensteam
ingeschreven dat
versterkt wordt door
junioren C.
Naast deze
competitiewedstrijd
zullen de junioren B
ook deelnemen aan
de trackmeetings van Utrecht, de eerste trackmeeting is op vrijdag 3
mei. Hierbij blijft het grote doel zich te kwalificeren voor de Nederlandse
Kampioenschappen. Uiteraard nemen ze ook deel aan de Vestingloop in
onze eigen stad. De tijden die deze winter gelopen zijn, voorspellen in
ieder geval een mooi zomerseizoen. Wij zouden het leuk vinden als u
ons op een van deze wedstrijden komt aanmoedigen!
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Groenploeg
De lente is weer begonnen en daarom is het ook nodig dat we met veel
enthousiaste clubleden onkruid wieden op onze prachtige
atletiekaccommodatie. We schoffelen de perken aan de voorzijde, steken
ook de kanten af langs de baan en wieden het onkruid tussen de tegels. Het
is steeds weer fijn na afloop een prachtig resultaat van ons werk te zien.
Dat doen we samen voor onze club.
In 2019 zijn de data van het baanonderhoud:
• zaterdag 11 mei
• zaterdag 06 juli
• zaterdag 31 augustus
• zaterdag 05 oktober
We beginnen steeds om 09.30 uur en we eindigen rond 12.30 uur.
Halverwege is er een koffiepauze met gebak. Sommigen zien dat
als hoogtepunt van de ochtend, anderen doen mee om lekker buiten
te zijn en weer anderen om
samen een klus te klaren die
nou eenmaal ook gedaan
moet worden. Kom je ook
helpen op een of meerdere
van deze data? We hebben je
nodig!
Bij voorbaat dank, mede
namens Harrie Vermeijs en
Rien Meulenbroek. Noteer
deze data en meld je je wel
even aan bij:
Wim Kompier, e-mail: info@nomailtoday.nl tel. 06-47942423
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Diverse uitslagen voorjaar 2019
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 februari Pieter Kemper oefenloop, Engelen Halve marathon
Rianne Jansen

1:37:02

Nicky Konings

1:57:02

Wim Kompier

1:37:02

Jacqueline

1:57:02

Karel Weijkamp

1:37:02

Fred van Breugel

1:57:06

Rudo van den Brink

1:37:02

Jeroen van Dillen

1:57:06

Rob Nelisse

1:37:43

Karen Kops

2:03:51

Harrie Barendse

1:44:39

Amely Verreijen

2:03:51

John van den Dungen

1:45:41

24 februari Rico Salvettiloop, Moergestel 10km
Hans Coomans

44:06

17 maart Drunense duinenloop, Drunen Halve marathon
Hans Heirman

1:3132

Hans Coomans

1:44:00

Rik Veenboer

1:32:52

Fabian Verdonk

1:51:57

Henk van der Giessen

1:34:40

Fred van Breugel

1:58:46

Hennie van der Horst

1:39:12

Jacqueline van der Meer 2:01:13

17 maart Drunense duinenloop, Drunen 10km
Krista van Soldt
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46:39

17 maart Drunense duinenloop, Drunen 4.5km
Ramon de Haas

21:19

Anke Kapteijns

25:02

30 maart Brakelse Lenteloop, Brakel 10km
Rianne Jansen

44:28

31 maart Weir Venloop, Venlo Halve marathon
Rob Nijskens

1:17:51

7 april Marathon Rotterdam, Rotterdam Marathon
Frans Krooswijk

2:59:18

Amely Verreijen

4:14:39

Adri Henskens

3:19:08

Nicky Konings

4:19:22

Wim Kompier

3:28:49

Erik de Groot

4:20:17

Rianne Jansen

3:28:49

Marjo Eshuis

4:31:28

Hans Heirman

3:32:26

Kim Heerschop

4:34:31

Rob Nelisse

3:52:46

Fred van Breugel

4:46:49

John van den Dungen

3:59:10

Marjon Kanters

4:33:31

Rudo van den Brink

4:02:49

Leonie Rubbens

4:51:26

Jeroen van Dillen

4:14:24

Ingrid van Egmond

5:24:00

14 april Voorjaarsloop, Goirle 10km
Frank van Dongen

50:23

19 april 2019 Two Oceans korte trail, Kaapstad Zuid-Afrika 12km
André Boel
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1:05:07

Ed Kooijman

1:15:13

Karin Boel

1:28:52

20 april 2019 Two Oceans ultra marathon, Kaapstad Zuid-Afrika 56km
André Boel

4:43:57

Ed Kooijman

5:25:26

19 april 2019 Two Oceans halve marathon, Kaapstad Zuid-Afrika
Karin Boel

2:09:07

Uitslagen junioren
24 februari 2018 Rusheuvelcross, Oss 5,25km/3,5 km
Twan Verkamman 5,25km

20:40

Amelie Huth 3,5km

17 maart 2019 Drunense duinenloop, Drunen 4,5 km
Twan Verkamman
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15:52

16:16

Marathon Rotterdam
“Nu je een pr op de marathon hebt gelopen, vond ik jou wel dé persoon
om een stukje te schrijven voor het clubblad. Vind je dit leuk en wil je
dat doen?”
Bovenstaande vraag ontving ik vorige week van de redactie van het
clubblad. Hieronder is te zien dat mijn antwoord ‘ja’ was. Maar mijn
verslag van de Marathon Rotterdam van 7 april begint al met de
maandenlange voorbereiding.
Road to Rotterdam
Trainer Pieter Kemper
had al máánden
(misschien zelfs al
meer dan een jaar) in
zijn hoofd om zich met
een groep lopers voor
te bereiden op een
voorjaarsmarathon in
2019. Hij had ook al in
zijn hoofd om de lange
zaterdagse duurlopen
zoveel mogelijk
onverhard te lopen, en
wel in het gebied van
de Loonse - en Drunense Duinen. Het enthousiasme van Pieter werkte
aanstekelijk. In een mum van tijd meldden zich heel wat
kilometervreters aan voor dit marathonavontuur. Niet alleen uit de
groep van Pieter, maar ook uit de groep van Hans.
En zo begonnen we op zaterdag 17 november met de eerste onverharde
duurloop van 90 minuten. Met vooraf een interessante presentatie van
Amely over voeding & hardlopen.
De ‘Road to Rotterdam’ was begonnen!
Een lange, maar gave aanloop naar de marathon, 4½ maand later.
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In twee tempogroepen werkten we de ‘onverharde duurlopen’ af. Ze
werden langzaamaan uitgebreid van 90 naar 180 minuten. Elke week
weer een ‘kick’ als we weer méér kilometers hadden gemaakt dan de
week ervoor. En het was gewoon een feest om in de mooie natuur van
de Loonse en Drunense Duinen te lopen! Op een zonovergoten
zaterdagochtend in
februari verruilden we de
bospaden voor het asfalt
rondom Engelen,
Bokhoven, Hedikhuizen,
Haarsteeg en Vlijmen.
Pieter had hier een halve
marathon uitgemeten. De
markering (witte pijl met
gele stip) is nog zichtbaar.
Op dit parcours mochten we lekker ‘knallen’. Even testen hoe het met
de vorm gesteld was, een kleine 2 maanden voor ‘Rotterdam’. Een
‘wedstrijd’ zonder startnummers; startwaves, opzwepende muziek in de
startvakken en Lee Towers met zijn gouden microfoon, maar een
heerlijk rondje in onze eigen supermooie ‘achtertuin’, met na afloop
chocomel drinken bij Pieter thuis.
Helaas vielen er in de aanloop naar de marathon een aantal lopers af,
onder meer door blessures. Maar nog steeds was een flinke groep van
plan om op 7 april aan de voet van de Erasmusbrug in de startvakken
plaats te nemen. Jeroen van Dillen had daarom een bus (met chauffeur)
gehuurd om de lopers en fans te vervoeren. Super geregeld Jeroen!
Dankjewel!
En zo nam langzamerhand het aantal dagen tot aan de marathon af en
het aantal verorberde koolhydraten toe. De meest actuele ‘weerpluim’
kwam in de week vóór de marathon elke dag in de app en mail van de
loopgroep van Pieter terecht. Hoe goed getraind we ook waren, het
weer zou ook invloed kunnen hebben op onze prestaties.
Eindelijk…. de marathon!
En ja hoor: net als vorig jaar was het WARM op de marathondag. Zo’n 20
graden. De organisatie had 2 dagen vóór de marathon gemeld dat we
onze doelen moesten bijstellen en moesten ‘luisteren naar ons lichaam’.
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Tsja, ik riep al máánden dat ik deze marathon onder de 3.30 uur wilde
lopen. Mijn doel bijstellen vond ik niet leuk. Dat heb ik dan ook niet
gedaan!
Op 7 april om 7.30 uur vetrokken we met een bus vol marathonlopers
en supporters naar Rotterdam. In de bus ging een lijstje rond waarop de
deelnemers hun geschatte eindtijd noteerden. De bus
mocht vlakbij het start- en finishgebied parkeren, dus
we hoefden niet te veel overtollige meters te maken. In
het uur voor de start, toen het al aangenaam qua
temperatuur was, troffen we onze laatste
voorbereidingen: een laatste banaan eten en de laatste
slokjes sportdrank / water verorberen, omkleden,
gelletjes checken en natuurlijk de nodige
(zenuwen)plasjes plegen. Daarna wensten we elkaar
succes en ging iedereen naar de toegewezen startvakken, het
marathonavontuur tegemoet.
Het afgeven van de tassen duurde onverwacht zó lang, dat Wim, Karel
en ik pas laat in het startvak arriveerden en daarom redelijk achteraan in
startvak 2 stonden. Daar hebben we 16 kilometer last van gehad, want
toen pas hadden we de langzamere lopers ingehaald. Dat was dus 16
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kilometer lang gaatjes zoeken tussen de lopers en stoeprandjes en
bermen nemen om héél véél lopers voor ons in te halen. Dit was niet
relaxed en kostte heel veel energie. Pieter had ons hier vooraf voor
gewaarschuwd, maar dat was ik tijdens de marathon helemaal vergeten.
Toch hadden we een mooi gemiddelde van ongeveer 4.50 min/km.
Na ongeveer 17 km konden Karel en ik Wim niet meer bijhouden. Hij
riep dat hij vóór de grote hitte al over de finish wilde zijn en zette er dus
flink de pas in. Op verschillende plekken langs het parcours stonden
(O.S.S.-VOLO)-supporters! Zóóóó leuk! Dank voor alle steun! Deze
support konden we goed gebruiken. Ik voelde dat mijn bovenbenen al
veel te vroeg in de wedstrijd pijn begonnen te doen. Dit had ik bij mijn
vorige 3 marathons niet zo erg meegemaakt. Maar ik had natuurlijk mijn
doel (pr en <3.30 uur) in mijn hoofd dus ik moest niet gaan piepen over
zere benen. Voor mijn gevoel ging ik als een superslome bejaarde
schildpad de tweede keer over de Erasmusbrug (na ongeveer 27 km),
maar volgens mijn horloge liep ik deze kilometer nog netjes rond de 4’50
min/km. Maar langzaamaan liepen mijn kilometertijden wel op.
Echt zwaar kreeg ik het vanaf 30 kilometer. Ik realiseerde mij dat ik nog
iets meer dan 12 km moest bikkelen naar de Coolsingel en dat ik daar
nog ruim een uur de tijd voor
had om onder de 3.30 uur te
komen. Ik had inmiddels heel
veel zin om even stil te staan
of te gaan wandelen, maar
dat was mijn eer te na. Wel
‘gunde’ ik mijzelf om bij de
drankposten van de 35 km en
de 40 km mijn bekertjes
drinken in stilstand leeg te
drinken en dus niet rennend.
Gelukkig kwam ik daarna
weer op gang. Steeds had ik
het gevoel dat ik supertraag
ging met mijn enorm zere
bovenbenen en vreesde ik
dat ik niet onder de 3.30 uur
zou komen, want mijn
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kilometertijden liepen echt wel op. Maar ‘ineens’ was ik weer bij de
kubushuisjes bij de Blaak en schreeuwden even verderop heel wat
O.S.S.-VOLO-supporters mij toe. Super! En wat mij mijn allerlaatste
energieboost gaf om tóch nog ietsjes te versnellen: in de laatste
kilometer zag ik Wim voor mij lopen! Ik dacht dat hij al lang gefinisht zou
zijn, maar dat bleek niet het geval. Ik kon naar hem toe versnellen,
waarna ik zijn eindsprintje niet bij kon benen. Maar wat bleek: onze
netto-eindtijd was precies gelijk! 3.28,49. Ondanks het feit dat we
tussen de 17 en 41 kilometer niet samen hebben gelopen.
Met mijn 3.28,49 heb ik mijn doel behaald: onder de 3.30 uur en bijna 5
minuten van mijn pr (uit 2016) af. Maar…. Ik heb nu al zin in de uitdaging
om ook dit pr weer aan te vallen. Want ik weet dat het nog wel een paar
minuten sneller kan.
Deze ‘praatjes’ had ik vlak na de finish overigens nog niet hoor! Mijn
bovenbenen deden zóóóóvéééél pijn. Op een Rotterdams plein in een
heerlijk zonnetje meldden zich deze zondagmiddag steeds meer O.S.S.VOLO-marathonlopers na de finish om neer te ploffen op het kunstgras,
hun verhaal te doen en een eerste biertje te drinken. Wat was het
superleuk om deze dag én de hele marathonvoorbereiding met zoveel
clubgenoten te beleven!
Rianne Jansen
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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
RUN2DAY zoekt personeel
Voor meer info over de eisen en de functie-omschrijving
ga je langs in de winkel of mail je je motivatie met cv en foto naar

denbosch@run2day.nl

Juryleden gezocht!
26 mei, 15 juni, 18 juni en
14 september

Lees bij: van het bestuur

Niks voor jou?

Op zaterdag 11 mei of 6
juli lekker een ochtend
de baan helpen
opschonen?
(Zie het artikel over de
Groenploeg)
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Clubzorg
Elke donderdag
inloopspreekuur
20.30 – 21.00 u. in
clubhuis.

Activiteitenkalender voorjaar-zomer 2019
Spring is in the air, tijd om wat wedstrijdjes te plannen en jezelf doelen
te stellen! 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
22 apr
27 apr
3 mei
3 mei
3-5 mei
5 mei
11 mei
12 mei
14 mei
16 mei
24 mei
24 mei
26 mei
30 mei
30 mei
1 juni
1 juni
8 juni
10 juni
15 juni
15 juni
18 juni
19 juni
21 juni
26 juni
30 juni
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Evenement
Wielenloop: 5-10 km + jeugdloop
Wijboschloop: 5-10 km + jeugdloop (013-circuit)
Track meeting – baanwedstrijd
Biescamploop: 5-10 km + jeugdloop (MRC-circuit)
Koning van Spanje Trail (divers trails van 12–43 km)
Liberty run: 5 EM (013-circuit)
Kraaienloop: 5-10 km + jeugdloop (013-circuit)
Marathon van Utrecht: hele, halve, kwart en mini
Paul Peters Tribuneloop: 5-10 km (MRC-circuit)
Maliskampsebosloop (i.p.v. Coudewater loop!): 5 km
Track meeting – baanwedstrijd
Vunderkeloop: 5-10 km + jeugdloop (MRC-circuit)
Vestingloop: 5-10-15 km + kidsrun
Gezellige PH trail rond Vught (8-14-25 km)
Harry Schulting Games – baanwedstrijd
MoveToo Midzomertrail: 5/10/21 km
Rondje Rijen: 5-10 km + kids
Pinksterloop: 5-10 km + jeugdloop (MRC-circuit)
Engelenrun: 6-12 km + kids (1e 073 Summer City Run)
De Maasdijk Marathon: 42,5-21,1-15-10-5 km
Dwars door Dongen: 10-5 km + kidsrun (013-circuit)
Jeroen Boschloop: 5-10 km + kids (2e 073 SC Run)
Hardloop Gala Gilze: 1,5-5 km (013-circuit)
Track Meeting – baanwedstrijd
Hazenakkerloop: 5-10 km (MRC-circuit)
Omloop v. Empel: 5-10 km - 10 EM + kids (3e SC Run)

Plaats
Rosmalen
Wijbosch
Utrecht
Geffen
Gulpen
Waalwijk
Oosterhout
Utrecht
Oss
Rosmalen
Utrecht
Macharen
Den Bosch
Vught (PH)
Vught (PH)
Dorst
Rijen
Nistelrode
Engelen
Oss e.o.
Dongen
Den Bosch
Gilze
Utrecht
Oss
Empel

Groeten
Ik loop nooit met oortjes in.
Hoewel ik een brede muzieksmaak heb en van de
Matthäus Passion hou én van Judas Priest, laat ik de
muziek thuis als ik mijn loopschoenen aantrek.

Waarom?
Omdat het afleidt.
Als ik loop heb ik al genoeg aan en in mijn hoofd. Dan
moet ik dingen overdenken, voer ik hele gesprekken
met anderen, los ik problemen op en kom ik tot
verrassende inzichten.
Daarbij kan ik geen muziek gebruiken.
Niet alleen mijn oren maar al mijn zintuigen zijn aan
het werk. Ik ruik de vochtige bosgrond en tuurlijk, ook
uitlaatgassen. Ik zie de waterhoentjes druk doende met
nestmateriaal en ja, ook gedumpte bankstellen in de
slootkant. Ik hoor de wind in mijn oren en die neemt
ook verkeerslawaai mee. En ik zie andere lopers.
En die groet ik.
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Maar men groet zelden terug.
Bij wielrenners ben ik er al aan gewend. Die schatten
je van een afstandje al in, en als je dan geen helm
draagt of je kont is te dik, dan ben je geen serieuze
renner en wordt je groet niet beantwoord.

Ik heb lang gedacht dat lopers anders waren, een
andere type sporter. Wíj beoefenen de moeder aller
sporten, en zijn daarbij geheel op ons zelf aangewezen,
wíj doen alles op eigen kracht. Noem mij één sport behalve boksen- waarbij dat ook het geval is.
En dat besef zou voor een soort van verbondenheid
zorgen.
Of is dit prietpraat van een ouwe zeur?
Ik zal het eens rustig overdenken tijdens mijn volgende
duurloop.
A.Gilles
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