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Van de redactie  

  
September is echt zo’n tussenmaand. 
Vakanties meestal achter de rug, de regelmaat van alle dag wordt steeds 
meer gewoon, de feestdagen zijn nog ver weg en de natuur oogt een 
tikkie aan de saaie kant.  
Tijd voor nieuwe loopschoenen, zou ik zeggen! 
En zoek dan bij de activiteitenkalender eens een gezellig loopje uit om 
aan deel te nemen. En lees dan ook meteen de prachtige ervaringen van 
Maxime in het hardloopwalhalla van Kenia. En vergeet niet over het 
initiatief van Pauline te lezen. En het mooie interview met Ad. 
 
Kortom, voor je neus ligt weer een nieuw, vol clubblad. 
Veel leesplezier! 
       Karin en Koos 
 
Heb je kopij? Wacht niet tot het laatst.  
De sluitingsdatum voor het volgende nummer is: Woensdag 4 december 2019  
Graag per e-mail naar: karinboel@hotmail.nl / koos.fennis@gmail.com  

  

mailto:koos.fennis@gmail.com
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Van het bestuur 

Na een lange en soms extreem hete zomer is het weer business 

as usual voor de hardlopers van onze vereniging. Bij die 
gebruikelijke zaken horen ook de hesjes en de lichtjes, nu trainen 
in daglicht inmiddels weer is afgelopen. 
Zorg voor zichtbaarheid en kijk naar uw uitrusting met de ogen van 
een automobilist. Black is beautiful, maar ook invisible. 

Met enige regelmaat loopt het letterlijk maar nét goed af omdat 

de zichtbewustheid afwezig lijkt te zijn bij de betreffende hardloper. 
Wij zien u graag heelhuids terugkeren van uw trainingen en 
dringen dus aan op actieve zichtbaarheid. 

Bij de veiligheid hoort ook de zorg voor de gezondheid van onze 

leden en bezoekers in een ander opzicht. Onze vereniging is sinds 
14 september jl. officieel rookvrij. 

Dat houdt in dat op 
het terrein van onze 
club roken niet langer 
is toegestaan, ook niet 
door niet leden en/of 
wachtende ouders.  
De club verzorgt ook 
geen voorzieningen 
net buiten het terrein 
zodat we hopen dat 
we onze leden en 
vooral de jeugd aan 

deze verslaving niet meer hoeven bloot te stellen. Terrein coaches 
zoals bij sommige ziekenhuizen hebben we (nog) niet omdat we er 
voorlopig vanuit gaan dat het bord bij ons clubhuis voldoende zal 
zijn voor ieders bewustwording van de ongewenstheid van het 
roken. 

Ten slotte, als het over veiligheid gaat, blijft uw bestuur werken 

aan een veilig sport klimaat. Achterover leunen is er in dat verband 
niet bij. We zijn ons er erg van bewust dat die voortdurende 
aandacht waarbij iedereen om zich heen blijft kijken, niet alleen 
belangrijk is bij de veiligheid op de weg bij buitentrainingen, maar 
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ook binnen het terrein en de gebouwen van onze vereniging. Ik 
verwijs voor dit onderwerp ook naar de bijdrage van de 
vertrouwenspersoon verderop in het clubblad. 

De eerder geplande vrijwilligersavond op 4 oktober a.s. bleek 

niet op die datum te organiseren. Dat heeft tot het besluit geleid 
deze jaarlijkse bedankavond te verplaatsen naar een nog vast te 
stellen nieuwe datum. Het bestuur is zuinig op haar vrijwilligers en 

van het nu noodzakelijke 
uitstel, komt echt geen 
afstel! 

Hoe enthousiast die 

vrijwilligers zijn, was recent 
weer goed zichtbaar op 14 
september bij de Athletic 
Champs. Prachtig weer en 
de inzet van een grote 
groep ondersteuners 
maakte deze 
jeugdwedstrijd opnieuw tot 
een prachtig feestje.  

Ook al lijkt dat nog heel 

ver weg, ook voor het eeuwfeest draaien onze mensen al warm. 
Het bestuur ondersteunt in dit verband de reeds aan het werk 
geslagen werkgroep en andere initiatieven, zoals de uit een 
bericht verderop in het clubblad blijkende ambitie om in het 
jubileumjaar(?) een Bossche marathon te organiseren. We zien de 
start en finish al op ons terrein plaatsvinden. 

Voor het al een tijdje begonnen nieuwe seizoen wenst het 

bestuur u nieuwe uitdagingen, prachtige avonturen en nieuwe 
(persoonlijke) records. 
 
Geniet van het rennen! 
 
Jeroen Cliteur, 
secretaris 
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Marathon Den Bosch? 
 
Enige tijd geleden ontstond het 
idee voor een marathon in Den 
Bosch, over het parcours van 
Linie 1629, de verdedigingslinie 
waarmee Frederik Hendrik ‘s-
Hertogenbosch bevrijdde.  
Want, waarom hebben wij in 
Den Bosch geen marathon?  
Dit idee bleef een beetje borrelen, en eind augustus hebben Adri 
Henskens, Marcel Bruinshoofd, Hans Coomans en ik hierover een 
brainstormsessie gehad. Het resultaat hiervan is dat ik graag wil kijken 
wat er mogelijk is. 
Het idee staat nog in de kinderschoenen. Als het lukt een organisatie 
samen te stellen dan gaat deze o.a. onderzoeken of het organiseren van 
een marathon haalbaar is, en zo ja: wanneer?! De eerste stap zou zijn 
om samen een plan te maken, waarin we ook ideeën over sponsoren en 

dat soort zaken op 
kunnen nemen. Ook 
kunnen we al veel 
informatie verkrijgen 
binnen O.S.S. VOLO 
door met mensen te 
praten die bijv. al in een 
organisatie zitten, 
partners waarmee 
samengewerkt wordt 
etc.  

Wie bovenstaande aanspreekt én het leuk lijkt om deze uitdaging 
gezamenlijk aan te gaan, meld je dan vóór 1 november even bij mij 
(groep Hans Coomans), of mail mij op pauline_messing@yahoo.com  
Belangrijk detail…je moet wel echt zin hebben om hierin tijd en energie 
te steken voor een langere periode, denk aan ongeveer 2 jaar. 
 
Groetjes, Pauline Messing 

mailto:pauline_messing@yahoo.com
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EEN RNDJE OP DE BAAN MET:  
 

Ad Sleutjes; toen ABBA in ons land hit na hit 

scoorde en melk nog uitsluitend in flessen werd verkocht, 
was Ad al aan het hardlopen. Sinds een paar jaar in de 
daggroep van Wim Gielis, en in zijn antwoorden kun je lezen 
dat dat geen ploegje is voor ingekakte oude mannen en 
vrouwen! 

 

Wil je je gezinsleden even voorstellen? 

Ik ben al ruim 44 jaar getrouwd met Ria en samen hebben we twee 

dochters, Marjolijn en Femke en zes 

kleinkinderen. 

 

Heb je een guilty pleasure, en zo ja, welke? 

Ik weet dat het klinkt als vloeken in de kerk 

maar toch. Zes keer per jaar verwen ik 

mijzelf op een heerlijk sigaartje van het 

merk Hajenius. Lekker relaxed in de zon 

gaan zitten genieten. 

 

Met wie zou je 24 uur willen worden 

opgesloten? 

Of hij er ook zo over denkt weet ik niet maar ik zou best 24 uur 

opgesloten willen zitten met André Kuipers. Ik heb een fascinatie 

voor het heelal. Uren met hem bomen over de grootsheid van ons 

heelal, het ontstaan van ons zonnestelsel en alles eromheen. 

 

Wat doe je zoal in een week? 

Ik ben nog volop actief in mijn eigen bedrijf. Daarnaast besteed ik 

veel aandacht aan mijn kleinkinderen. Mijn oudste kleinzoon is een 

meer dan gemiddelde BMX er. Ik ga al jaren met hem mee naar 

trainingen en wedstrijden. Speel een beetje zijn trainer/coach. 

Verder hebben wij een vrij grote tuin die nogal wat onderhoud 

vraagt dus ook daar gaat nogal wat tijd in zitten. 
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Vertel eens iets over jouw loopgroep, de trainingen, etc. 

Ik zit bij de donderdagochtendgroep van Wim Gielis. Ik ben een 

relatieve nieuweling binnen deze club. In het verleden heb ik jaren 

getraind bij de Loopgroep Wijbosch. Rien en Janny Meulenbroek 

hebben mij overgehaald richting O.S.S.-VOLO. Ik moet zeggen dat 

wij een gezellig clubje leeftijdgenoten hebben.  Ambities op het 

sportieve vlak die ebben langzaam maar zeker weg als je 70 jaar 

oud bent geworden. Mijn PR’s dateren uit de tijd dat de boeren hun 

koeien nog met de hand molken.  

Gelachen wordt er altijd binnen ons clubje, is het niet om een of 

andere flauwe grap dan wel om de élégance waarmee wij de 

opdrachten van onze trainer uitvoeren. Het is voor, tijdens en na de 

training gewoon kei-gezellig. 

 

Lees je graag de krant, of ben je 

meer van de boeken?  

Ik lees graag kranten. Het Brabants 

Dagblad heb ik voor het lokale 

gebeuren en het NRC als venster 

naar de wereld. Niet alleen lees ik 

graag kranten, boeken verwerk ik 

ook nog met graagte. Literatuur of 

wat er voor doorgaat, historie, het 

boeit mij allemaal. Ik ben nu 

doende met een boek van Ian 

Buruma: 1945 Biografie van een 

jaar met als subtitel “Hoe zet je 

een beschaving weer in elkaar”. Dit 

boek gaat over hoe de wereld en 

haar bewoners zich proberen op te 

richten na afloop van WO II. Landen verscheurd, volken ontheemd 

of vermoord, families uit elkaar gerukt, collaborateurs en 

verzetsstrijders. Hoe dat geheel weer in het gareel probeerde te 

komen. Zeer lezenswaardig.  
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Welke zanger mag op jouw verjaardag een liedje komen zingen? 

Is best lastig om een keuze te maken. Er zijn zoveel goede zangers 

en zangeressen maar als 

ik dan toch moet kiezen 

dan zou ik Stef Bos 

uitnodigen. De man is 

een geweldig poëet die 

ook nog eens goed kan 

zingen.  

 

Stel, je bent 

verslaggever, en je moet 

Kiki Bertens interviewen. Wat zou je haar zéker vragen? 

Eerlijk is braaf maar ik krijg een beetje jeuk van Kiki Bertens. 

Voor zover ik het kan beoordelen kan zij geweldig tennissen. 

Echter wanneer het erop aan komt laat ze het lopen en moet haar 

coach haar weer overeind trekken.  “Wat gaat u ondernemen om de 

demonen uit uw hoofd te verjagen?” 

 

Vind jij het ook zo lelijk, die baard van Willem Alexander? 

Ik heb nog geen enkele afbeelding van hem gezien met baard. Dus 

kan ik op deze vraag dan ook geen antwoord geven.  Hij zou er zo 

maar behoorlijk van op kunnen knappen. 

 

Wanneer heb jij voor het laatst voor 

een verrassing gezorgd? En bij 

wie?  

Ik heb mijn kleindochter Mirte 

verrast met oorbellen die ik in de 

taxfreeshop van een vliegveld zag 

liggen. Ik heb zelden iemand zo blij 

gezien.  
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Welk goede doel zou jij in je testament opnemen? 

Ik heb mijn testament nog niet op het netvlies. Testament klinkt zo 

finaal. Het staat nog op mijn bucketlijst. Ik heb dus ook nog niet 

nagedacht over goede doelen en hun plaats in mijn testament. 

 

Wat staat er altijd bij jou in de koelkast? 

Onze koelkast staat over het algemeen ramvol met allerlei verse 

producten. Wat daarbij zeker niet ontbreekt is een pak melk. Voor 

een lekker glaasje koude melk in de ochtend kun je mij wakker 

maken. 

 

Wat trekt jou het meeste aan in het hardlopen? 

Hardlopen heeft mij mijn hele leven al getrokken. Heden ten dage 

is het de gewoonste zaak van de wereld dat je de halve mensheid 

langs de openbare weg ziet joggen in de meest fraaie 

uitmonsteringen. Zo in de trant van “zie mij toch eens mooi lopen 

te wezen“. Ik stam nog uit de tijd van de Quick loopschoenen 

zonder demping. Ook uit de tijd dat men je als een exoot 

beschouwde wanneer je langs de weg aan het hardlopen was. De 

tijd waarin ik opmerkingen vanuit de aangrenzende velden naar 

mijn hoofd geslingerd kreeg in de trant van “jij zit zeker in de 

WW” of “heb je niks beters te doen”? Ergo: hardlopen was vroeger 

niet erg populair bij ons in de buurt. 

Hardlopen was en is laagdrempelig, geringe investeringen in 

materiaal, gemakkelijk, je stapt de deur uit en daar ga je. 

Persoonlijk vind ik het heerlijk om alleen of in clubverband jezelf 

in te spannen. Nog steeds ben ik na iedere loop moe maar voldaan 

en dat is wat mij trekt in het hardlopen.  

 

Ad Sleutjes 
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GEZOCHT: 

ENTHOUSIASTE OUDERS!! 
 
Voor de activiteitencommissie zijn wij op zoek naar een paar 

enthousiaste ouders die ongeveer vier keer per jaar een leuke 
activiteit mee willen 
organiseren voor de 
jeugd. 
Vaak zijn deze activiteiten 
tijdens de training en een 
enkele keer op 
een vrijdagavond. 
De voorbereidingen van 
de activiteiten doen we 
zoveel mogelijk tijdens de 
trainingen. 
We zijn nu met drie 
ouders maar een paar extra helpende handen zijn van harte 
welkom!! 
Voor meer info: elianne1982@gmail.com 

 
Hopelijk tot snel, 
Groet Kim, Francis en Elianne 

 

mailto:elianne1982@gmail.com
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Iten(Kenia): Home of the Champions 
 
Dé plek waar menig 
topatleet traint. Dé plek 
ook waar ik begin juli 2 
weken mee mocht 
trainen! ’s Ochtends, ’s 
middags, ’s avonds, waar 
je ook kijkt: hardlopers. 
 
Op 1 juli sta ik toch ietwat 
zenuwachtig met een 
koffer vol hardloopkleren 
op Schiphol. De reis waar 
ik zo lang naar heb 
uitgekeken gaat 
beginnen. Zonder enig 
idee wat ik kan verwachten, stap ik het vliegtuig in, om uren 
later in een totaal andere wereld uit te stappen.  
Eenmaal aangekomen kijk ik mijn ogen uit. Het dorpje Iten ligt 
hoog (2400 m) op de top van een berg in de Riftvallei in Kenia, 
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en ademt hardlopen.  
Na aankomst begint het programma meteen: 5 km loslopen 
met onze ‘pacer’. Iedere training hebben we een eigen ‘pacer’, 
die de mooiste routes voor je uitkiest en je begeleidt in het 
tempo. Wat een luxe! Toch even wennen die hoogtemeters en 
de heuvels (met dirt roads niet te vergeten). Na een paar dagen 
heeft het lichaam zich gelukkig aangepast aan de hoogte, en 
hebben we tijdens het rennen hier geen last meer van. De dirt 
roads en heuvels blijven een ander verhaal, die blijven tot de 
laatste dag een uitdaging.   
Hoe onze week er gemiddeld uitzag? 
Maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag is het tijd voor core-
class. Zoals onze trainer daar regelmatig aangaf is een sterke 
core ontzettend belangrijk voor een goede looptechniek en om 
een betere loper te worden. Daar zweren ze dus bij core 
trainingen. Dit gaat 
gewoon met eigen 
lichaamsgewicht, 
geen fancy 
apparaten of 
hulpmiddelen. 
Maar vergis je niet, 
het motto is: no 
pain, no gain! Dat 
zegt denk ik genoeg 
over de inhoud van 
de trainingen.  
In de ochtenden 
op bovengenoemde dagen staat er wisselend een progressieve 
run of een rustige korte duurloop op het programma. Iedere 
ochtend (behalve bij de fartlek op donderdag) lopen we tijdens 
zonsopgang, vóór het ontbijt. Het is onbeschrijfelijk mooi en 
iedere dag opnieuw enorm genieten. Plots is het helemaal niet 
erg om om 6.00 uur je bed uit te moeten voor een training. En o 
wat smaakt het ontbijt iedere dag goed na een training op je 
nuchtere maag! 
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Donderdag is fartlek dag in Iten. Alle atleten uit het dorp (en 
dat zijn er veel!) verzamelen op 1 punt om samen de training te 
volbrengen. Pas bij de start krijgt iedereen te horen wat het 
programma zal zijn. Wat een belevenis! Voor de vorm starten 
wij ook tegelijk met de (top)atleten de training. Gelukkig begint 
het altijd met 1 min rustig, wat ook echt rustig is en zelfs wij bij 
kunnen houden. Dan klinkt het signaal en stuift iedereen om 
ons heen ervandoor. Fantastisch om te mogen zien hoe de 
Kenianen rennen: zó licht, het lijkt alsof ze de grond nauwelijks 
raken, vol souplesse, alsof het hen geen enkele moeite kost. 
Zaterdagochtend is het tijd voor de wekelijkse lange 
duurloop. Ook dit gaat op nuchtere maag, ongeacht de afstand, 
om 6.00 uur s ochtends. Voor ons stond er een duurloop van 
+/- 21 km op de 
planning. De 
eerste helft 
bergafwaarts, 
even wakker 
worden en 
genieten van de 
prachtige 
omgeving. Tweede 
helft, hoe kan het 
ook anders, steile 
klim omhoog. 
Zelden heb ik zo veel voldoening gevoeld na een lange 
duurloop, heerlijk! De rest van de zaterdag staat in het teken 
van rust en herstel. Want ook dat is een heel belangrijk en 
groot onderdeel van het trainingsschema van de atleten daar. 
Ze leven daar volgens de leus: train, eat, sleep repeat (in die 
volgorde).   
Zondag is rustdag. Om de dag te beginnen een korte 
herstelloop en daarna doen de atleten daar zo min mogelijk. 
Aangezien wij ook wat van de omgeving wilden zien, was het 
voor ons die dag tijd voor een safari (in de eerste week) en een 
hike (in de tweede week).  
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15 juli zat het er helaas alweer op! 2 weken mogen leven als en 
mét de topatleten in Kenia.  
Wat een bijzondere ervaring!  
 
Maxime v. Kemenade 
  
  

Junioren B 
 

Hallo, daar zijn we weer. Heeft u een leuke vakantie gehad, wij in 
ieder geval wel. De junioren hebben in vakantie zeker niet stil 
gezeten. Zo hebben ze zowel in het binnen- als buitenland hard 
getraind en ook aan enkele wedstrijden deelgenomen. Na de 
zomervakantie is onze trainingsgroep groter geworden door het 
doorstromen van de junioren C. Op hun beurt zal een groot 
gedeelte van de groep waarover u in het afgelopen jaar gelezen 
hebt, gaan doorstromen naar de junioren A. Lees daarom voor het 
laatst hieronder hoe de wedstrijden van de junioren B verlopen 
zijn en over hun plannen voor de komende tijd, voordat ze in het 
volgende clubblad onder de titel junioren A te vinden zullen zijn. 
 
Nog voordat de zomervakantie goed en wel gestart was, werd nog 
een laatste wedstrijd op 5 juli in Wageningen gelopen. Door een 
knieblessure kon Ceel helaas niet deelnemen aan de wedstrijd van 
5 juli maar dat weerhield hem er niet van om mee te gaan naar 
Wageningen voor de support. In Wageningen liep Wouter de 
200m en, samen met teammaat Amelie, de 400m. Beiden hadden 
net het NK achter de rug en mede daardoor waren de prestaties 
iets minder. Voor het wedstrijdritme was deze wedstrijd echter 
wel fijn.  
 
Op 30 augustus werd er, net na de vakantie, gelopen in Utrecht. 
Ceel, Amelie en Wouter gingen hier op jacht naar de vorm van 
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voor de vakantie, helaas was door de vakantie het wedstrijdritme 
alweer wat weggezakt. Dit was echter niet te zien in de resultaten. 
Zowel Ceel, die goed was hersteld van zijn knieblessure, als 
Wouter kwamen dicht bij hun PR. Amelie naderde haar pr met 
twee seconden.  
 
Vrijdag 20 september was het alweer tijd voor de laatste 
Trackmeeting van het seizoen. Met de nodige chaos stond Ceel 
aan de start van de 800m. Onze lopers waren namelijk terecht 
gekomen in een file, hierdoor kwamen zij bijna te laat en was er 
voor Ceel niet veel tijd om zich voor te bereiden. Desondanks liep 
hij een prima tijd en won hij zijn serie. Vlak na Ceel was het op de 
200m de beurt aan Wouter. Hij liep een sterke race en eindigde 
het onderdeel als 3e in een tijd van 24,55sec. Later op de avond 
volgeden de 400m. Op dit onderdeel werd O.S.S.-VOLO 
vertegenwoordigd door Wouter en Amelie. Helaas hadden zij 
allebei een vervelende baan, baan 1 en 6. Moegestreden finishten 
zij in 55,05 en 66,00. Dit laat zien dat zowel Wouter als Amelie dit 
seizoen piekten wanneer het nodig was, namelijk op het NK.  
 
Na deze drie trackmeetings volgen op 12 oktober onze eigen 
clubkampioenschappen en dan is het baanseizoen toch echt 
afgelopen. Om alvast een overstap te maken naar het winter- en 
crossseizoen lopen de junioren dit weekend in Gemonde. Hier 
nemen ze deel aan de profielloop, een wedstrijd die 5,5km over 
onverharde paden voert. Vorig jaar won Twan hier en stelde hij 
een nieuw wegrecord op, zijn doel is dit te herhalen. De junioren 
zelf hopen net als vorig jaar weer clubgenoten tegen te komen en 
elkaar te kunnen supporten.  
 
Tot de volgende keer weer, maar dan onder een nieuwe naam, 
namelijk: junioren A.  
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Diverse uitslagen zomer 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. 
 
24 augustus Loop naar de pomp, Schijndel 10km 

Adri Henskens 38:37 Maxime van 
Kemenade 

46:00 

 
24 augustus Loop naar de pomp, Schijndel 5km 

Marjo Eshuis 23:00 

 
1 september Tilburg Ten Miles, Tilburg 10M 

Rik Veenboer 1:04:53 Ronald Alaerds 1:08:45 

Patrick Rutten 1:06:39   

 
1 september Tilburg Ten Miles, Tilburg 10km 

Lieve Teugels 24:32 Maxime van 
Kemenade 

50:30 

 
1 september N70-trail, Nijmegen 42km 

Wim Kompier 4:22:21 

 
1 september N70-trail, Nijmegen 28km 

Adri Henskens 2:31:42 Rianne Jansen 2:51:30 

Karel Weijkamp 2:48:29 Marjo Eshuis 3:27:26 

 
1 september Royal run, Soestdijk 10,5km 

Frits van Helsdingen 1:01:08 

 

mailto:uitslagen@oss-volo.nl
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1 september Dijkenloop, Beneden-Leeuwen halve marathon 

Erik van Beurden 1:32:24 

 
7 september Plinq loopfestijn, Dalfsen 10km 

Rik Veenboer 38:59 

 
8 september Parkrun, ’s-Hertogenbosch 8,5km 

Frits van Helsdingen 49:08 

 
8 september Münster Marathon, Münster Marathon 

Raymon van den Berg 2:54:12 

 

 
Loop naar de pomp Schijndel 
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Carrot cake 
 
Carrot cake is helemaal hot. Hieronder een minder ongezonde variant 
 
Ingrediënten voor de taart:  Ingrediënten voor de topping: 
150 gr. geraspte wortel   200 ml cream cheese light 
2 bananen    sap van een halve citroen 
200 gr. Speltmeel   1 el. honing 
100 ml kokosmelk   10 gr. walnoten 
60 gr. walnoten 
2 eieren 
50 gr. dadels 
3 tl. koek- en speculaaskruiden 
2 tl. kaneel 
1 zakje bakpoeder (16gr) 
 
Zo maak je het: 
Verwarm de over voor op 175 graden. Rasp de wortelen en hak de 
walnoten fijn. Mix de bananen, kokosmelk, eieren en de dadels in de 
blender tot een glad geheel. Meng in kom het speltmeel, bakpoeder, 
koek- en speculaaskruiden en kaneel goed door elkaar. Mix het 
bananenmengsel hier door heen en roer vervolgens ook de wortel en 60 
gram van de walnoten door het beslag heen. Vet een springvorm (ik heb 
een van 22cm gebruikt) in of bekleed deze met bakpapier. Giet het 
beslag hier in en bak de worteltaart 35 minuten in het midden van de 
oven. Check met een satéprikker even of de taart gaar is. Zet vervolgens 
de oven uit en laat de worteltaart afkoelen in de oven met de deur 
open. Op deze manier zakt ‘ie niet in en blijft de structuur mooi. Als de 
taart helemaal is afgekoeld kan je aan de slag met de topping! Roer alle 
ingrediënten in een bakje goed door elkaar, verdeel deze over de taart 
en strooi de overgebleven walnoten er overheen. Enjoy! 
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Advertentie  

  
  
 

 
Julianastraat 30  
5258 NB Middelrode  
Tel:  073 5032500  
Fax:073 5034533 
 www.kivada.com  
email: info@kivada.com  
ma, wo, do: 8:30 -18:00  
vrij: 8:30 - 20:00  
zat: 8:30 -16:00  
di: gesloten  

                                                       pauze: 12:30 tot 13:30 u. 
  
Ruime keuze Race en Mtb van de volgende merken:  
Specialized / Niner 29 (inch) M.T.B./ Focus en Ridley. 
kledingcollectie: Assos, Specialized, Purl-Isumi.  
  
  
Bezoek nu onze internetsite voor recente aanbiedingen:  
www.kivada.com  
  

Kivada Wielersport  

Voor eerlijk advies en een goede service   

 
  

http://www.kivada.com/
http://www.kivada.com/
http://www.kivada.com/
http://www.kivada.com/
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PRIKBORD 
  
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
      

 
 
 
 

Noteer alvast: 
ZONDAG 8 

DECEMBER 

ENGELERMEER 

VELDLOOP 

Dringend!! 

Ouders gezocht!! 

(lees het stukje van de 

activiteitencie.) 

  

Clubzorg 

Elke donderdag 

inloopspreekuur 

20.30 – 21.00 u. in 

clubhuis. 

 

Gehele  
terrein   

is  
officieel  

rookvrij! 

mailto:pauline_messing@yahoo.com


  22 
  

Activiteitenkalender najaar 2019 
 
Voor meer informatie over de onderstaande wedstrijden: kijk op de 

activiteitenkalender op onze website, daar kun je doorklikken naar de 

website van de wedstrijden zelf. 

 

Datum Evenement Plaats 

21 sept Rondje Rijen: 10 km Rijen 

29 sept Posbankloop: 6/15 km/kidsrun Velp 

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

6 okt Bredase Singelloop: 5/10/21,1 km + kidsrun Breda 

6 okt Devil’s trail Utrechtse Heuvelrug: 8/16/26/36 km Doorn 

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

13 okt 42,2/21,1/10km Eindhoven marathon Eindhoven 

20 okt Molenhoeks Makkie: 5/10/15 km Mook/Molenhoek 

20 okt Blauwe Meer cross: korte en lange cross + kids Loon op Zand 

26 okt Posbanktrail: 6/13/23km + kidstrail Velp 

26 okt Parcival snertcross: korte en lange cross + junioren Tilburg 

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

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

27 okt Sparrenbosloop: korte en lange cross (MCC) Boxtel 

3 nov Drunense Duinencross: korte en lange cross Drunen 

3 nov Berenloop hele en halve marathon   Terschelling 

8/9 nov Devil’s trail Schiermonnikoog: 8,88/15km/30km  Schiermonnikoog 

10 nov Maresiacross: korte en lange cross + jeugd Kaatsheuvel 

17 nov Scorpiocross: korte en lange cross + jeugd Oosterhout 

17 nov Witvencross: korte en lange cross + jeugd Veldhoven 

23/24 nov Warandaloop: 5/10km en cross + jeugd Tilburg 

16/17 nov 7-heuvelenloop: 7/15 km + jeugd Nijmegen 

2 dec Mardenkro Enclave cross: kort/lang + jeugd Baarle-Nassau 

8 dec Engelermeercross: korte/lange cross + jeugd (MCC) Den Bosch 

15 dec Lido-cross: korte en lange cross + jeugd Waalwijk 



  23 
  

 
 
 

 
 

De banvloek van Bela Guttmann. 

 
Nergens is zoveel geschreven en 
gesproken over bijgeloof als in de 
sport.  
Bijna alle topsporters koesteren 
wel een vorm van bijgelovigheid. 
Van een pluizen beertje in het doel 
tot het kussen van de grassprieten 
voor het betreden van het veld, of 
het aantrekken van felgekleurde 

onderbroek met konijntjes erop. Niets is te gek. En meestal laten die lui 
dat dan ook nog uitgebreid zien bij het scoren van een goal of het 
verbeteren van een record.  
Stel dat een collega op het werk bij het volbrengen van een belangrijke 
taak, op het bureau gaat staan en dan zijn of haar overhemd uittrekt 
waarop daarna op het T-shirt één of andere persoonlijke tekst op staat. 
Tja, wat denk je dan op zo’n moment? En of dat dan ook nog goed is 
voor het vervolg van je carrière? Mmmm…. 
Uit onderzoek blijkt dat acht van de tien topsporters een ritueel hebben 
dat altijd wordt gevolgd bij een wedstrijd. Waarom? Omdat het niet zo 
snor zit met hun zelfvertrouwen. Het niet kunnen uiten van dat bijgeloof 
leidt tot slechtere prestaties, is de gedachte. En uit onderzoek blijkt dat 
het inderdaad werkt. Behalve bij de sporter die zeker is van zijn zaak. Die 
sporter behoort tot de andere twee van de tien met voldoende 
zelfvertrouwen. Hier dus geen hocus pocus.  
Wie blijkbaar erg gebukt gaat onder gebrek aan zelfvertrouwen is 
tennisser Rafael Nadal. Hij schijnt er maar liefst twintig(!) rituelen op na 
te houden. Zo moeten de sokken gelijk opgehouden worden en blijven, 
bij iedere baanwissel neemt hij uit twee flesjes een slokje, de flesjes 
moeten met etiketten richting base-line staan en hij stapt altijd eerst 
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met zijn rechtervoet 
over de witte streep, 
nooit erop. Zoiets 
begint al gauw op een 
stoornis te lijken, al 
ontkent hij zelf dat hij 
deze handelingen 
allemaal doet, maar ik 
zou zeggen: kijk zelf 
maar eens. 
En daar hoort natuurlijk ook de onvermijdbare vraag bij of seks voor de 
wedstrijd kwaad kan? Ook weer uit onderzoek blijkt dat dit zelfs de 
prestaties kan bevorderen omdat seks het testosteron gehalte flink kan 
opjagen, behalve bij een erg wilde stoeipartij omdat te veel testosteron 
ook weer niet goed is. En ook niet binnen twee uur vóór de wedstrijd 
want mannen blijken tot binnen 2 uur na de daad nogal slaperig… 
Zelf ben ik niet bijgelovig, noch in de sport noch daarbuiten. Of wel?  
Lees het verhaal van Bela Guttmann. Hij was in de jaren 60 de 
succestrainer van de Portugese voetbalclub Benfica. Benfica won de 
Europacup voor landskampioenen in 1961 en 1962 onder de leiding van 

de Hongaarse trainer 
Bela Guttmann die de 
concentratiekampen in 
WO II ternauwernood 
overleefd had. Na het 
winnen van de cup voor 
de tweede keer vroeg 
Bela Guttmann om 
salarisopslag maar 
Benfica weigerde, 
waarop Bela Guttmann 

op staande voet ontslag nam. Hij was zo boos dat hij de banvloek 
uitsprak dat Benfica vanaf dat moment in geen honderd jaar meer een 
Europese finale zou winnen.  
We zijn inmiddels 57 jaar en 8 verloren Europese finales verder…. 
 
A.Gilles  


