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Van de redactie  
 
De vele regen en harde wind van de afgelopen weken doen mij erg naar 
het voorjaar verlangen. Geen lekkere omstandigheden om buiten te 
sporten en als we dan toch geen echte winter meer krijgen, dan laat het 
maar gauw lente worden ook! 
Maar ja, daar hebben we niks over te zeggen. 
Iets anders dat ons allemaal aangaat, waar we wél invloed op hebben, is 
onze eigen vereniging. In dat verband vallen twee zaken in dit clubblad 
op. 
Eerst zijn daar de jeugdleden die een prachtig bedrag tijdens de Grote 
Clubactie hebben binnen geharkt. De vrolijkheid en het enthousiasme 
spat van de foto’s.  
Maar ook de bestuurszaken vragen, nee smeken, om aandacht. Er 
moeten écht leden opstaan die een aantal jaren die kar gaan helpen 
trekken. Lees o.a. het speciale en uitgebreide ‘een rondje op de baan 
met…’.  
 
Veel leesplezier maar weer!    Karin en Koos 
 
Heb je kopij? Wacht niet tot het laatst.  
De sluitingsdatum voor het volgende nummer is: Woensdag 22 april 2020 
Graag per e-mail naar: karinboel@hotmail.nl / koos.fennis@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misschien zijn zij wel de bestuursleden van de toekomst! 

mailto:koos.fennis@gmail.com
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Van het bestuur 
 
Dat een bestaan in een ontzorgde omgeving een voorrecht is, kan uit 
het oog verloren worden als die ontzorging als een vanzelfsprekend en 
vanzelf komend element wordt ervaren. De open deur van deze 
constatering is echter pas zichtbaar bij het ontstaan 
van moeilijkheden bij het volhouden van die 
ontzorging door de door zichzelf tot die taak 
geroepen personen. 
Diverse hierna te benoemen gebeurtenissen in het 
overigens volgens min of meer vaste patronen 
verlopende leven als bestuurder van uw vereniging, 
hebben bij mij die hiervoor benoemde open deur meer dan 
zichtbaar gemaakt. 
Nog niet zo lang geleden had uw secretaris het 
voorrecht om bij een indoor jeugdwedstrijd van de 
club in de Schutskamp de prijzen aan de jonge kampioenen te 
mogen uitreiken. Wat mij daarbij vooral opviel was het beperkte groepje 
mensen dat zijn hele vrije zondag opgaf om veel kinderen een hele leuke 
dag te bezorgen. Die beperktheid gaf ook beknellingen bij het uitvoeren 
van de diverse taken, omdat weinig handen het werk zwaar maken. Het 
was mij in elk geval duidelijk dat de ondergrens van de bemensing van 
dit evenement wel bereikt was. Met minder mensen kunnen deze 
wedstrijden niet op een verantwoorde wijze worden opgetuigd en 
uitgevoerd. 
Ook voor uw eigen bestuur dat, al zolang als uw secretaris daar deel 
van uitmaakt, met een 
minimale bezetting de 
zaken draaiend houdt, 
geldt dat de personele 
ondergrens niet alleen is 
bereikt, maar ook is 
overschreden nu drie leden 
van dat bestuur hebben 
aangegeven dat zij voor 
deze taken niet meer beschikbaar zijn. 



  4 
  

Zij houden met dat werk niet op omdat het niet belonend en leuk zou 
zijn, maar omdat, net als in een estafetterace, het overdragen van het 
stokje de snelheid van de groep in 
stand houdt. 
Nieuwe verse krachten zorgen 
voor nieuwe, en lopers 
aantrekkende, dynamiek die 
bijdraagt aan een bloeiende 
vereniging waar het goed sporten 
is. De vanaf mijn kansel tot u 
gerichte oproep om uit uw midden nieuwe mensen te leveren is 
weliswaar niet helemaal zonder resultaat gebleven: wij kunnen op de 
ALV op 31 maart wellicht een nieuwe penningmeester presenteren, 
maar het tekort aan menskracht is meer dan knellend. 
Uw bestuur heeft mede om die reden recentelijk een 
bestuursbezetttingsbrainstormbijeenkomst georganiseerd om ook 
vanuit u zelf te horen welke beletsels er zijn om aan het richting geven 
van onze vereniging deel te nemen, zodat we kunnen inzetten op het 
wegnemen van die hindernissen. 
Een van de argumenten tegen deelname aan (bestuurs)activiteiten 
trof me daar zo, dat ik hem hier expliciet en met klem wil weerspreken 
omdat die gedachte de kern van ons bestaansrecht aantast.  
Het uitsluitend lid worden van een vereniging om lekker te kunnen 
sporten zonder verder sores aan je hoofd, zoals ik op die avond hoorde, 
is een gedachte die de aantrekkingskracht van de eenvoud heeft, maar is 
gebaseerd op een denkfout. 
De keuze om zo te willen sporten is namelijk absoluut valide, maar 
past uitsluitend bij een budget dat een persoonlijke trainer toestaat. Die 
wordt dan (aanzienlijk) betaald (Basis abonnement Basic Fit -zonder 
personal trainer- € 259,87 per jaar) en ontzorgt de sporter op elk terrein. 
Materialen, accommodatie bemensing en de bij dit alles behorende 
kwaliteit, alles zit in dat tarief en voor dat geld mag de sporter ook een 
sportervaring zonder verdere inspanningen van zijn zijde verwachten. 
Binnen onze vereniging wordt de ontzorging echter door de sporters 
zelf geregeld zodat iedereen zijn momenten van sporten zonder 
bijkomende verplichtingen kan hebben.  
Als een van de sporters aan die ontzorging niet bijdraagt, wordt die 
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B- there! 
ALV: 31 maart  

 

niet geleverde inspanning hoofdelijk omgeslagen over de andere 
sporters. Die moeten daardoor een grotere inspanning leveren en 
komen dus minder aan hun eigen momenten van zorgeloos sporten toe, 
om alle leden van de vereniging toch zorgenvrij te kunnen laten sporten. 
Bij een evenwicht tussen sporten en gezamenlijk geleverde 
inspanning ontstaat de laagdrempelige, weinig geld kostende 
(Contributie inclusief (bijna) personal trainer maximaal € 178,64 per 
jaar) maar onbetaalbare sportvoorziening die onze vereniging is. 
Een vereniging die het resultaat is van eigen geïnvesteerd kapitaal, 
namelijk de kostbare tijd van iedere sporter die, naar mate er door meer 
sporters geïnvesteerd wordt, minder uit eigen kapitaal hoeft bij te 
dragen om het zelfde resultaat te bereiken. Zo'n vereniging maakt trots 
en het is een voorrecht om te kunnen delen in het resultaat van die 
gezamenlijke inspanning. 
Binnen onze vereniging soresvrij kunnen sporten zonder 
verplichtingen, is dus een gedachte die het gevolg is van een denkfout. 
Het is ook om die reden dat, en nu spreek ik op persoonlijke titel, de 
afkoop van verplichtingen zo'n weerstand oproept. Ik wil in mijn vrije 
tijd niet werken in een sportbedrijf, waar je diensten kunt (af)kopen. Die 
vrije tijd investeer ik graag om een onbetaald, maar daarom niet minder 
kostbaar en door zo veel mogelijk mensen gedragen groepsresultaat te 
bereiken. 
Iedereen binnen de vereniging, sporters en ouders van jeugdleden, 
ziet dat er werk gedaan moet worden. Uw bestuur benadert graag 
mensen om aan dat werk deel te nemen en wij nemen ook graag 
daarvoor bestaande hindernissen weg. We mogen echter bij de hiervoor 
uiteengezette visie op de draagkracht van een vereniging ook actieve 
aanmelding en initiatief van aan de vereniging verbonden mensen 
verwachten.  
Ik ben er van overtuigd dat we op de 
komende ALV kunnen vast stellen dat 
veel meer mensen dan tevoren gaan 
bijdragen aan deze belonende en leuke 
team inspanning. 
En ondertussen: Geniet van het rennen! 
 
Jeroen Cliteur, secretaris 
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GrOte Clubactie 
 
De jeugd heeft een mooi geldbedrag van € 1.833,30 opgehaald 
tijdens de Grote Clubactie!  
Jolein met 97 loten en Sofie met 72 loten zijn dit jaar de 
topverkopers. Grote klasse meiden! 
Van de opbrengst hebben we al een aantal nieuwe materialen 
aangeschaft waar hard mee getraind wordt. 
 

 

  
.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  7 
  

EEN RNDJE OP DE BAAN MET:  
 

Ruud van Nistelrooij, Ramon de Haas en 
Edwin Hofma; met passie en inzet hebben zij de afgelopen 
jaren diverse bestuursfuncties bekleed. Binnenkort treden zij af en 
zullen ze niet herkiesbaar zijn. Voor de gelegenheid een aangepast 
interview met vooral vragen over hun bestuursactiviteiten en –
ervaringen. Bedenk eens goed of hier voor jou niet een schone taak 
is weggelegd, en wellicht kunnen hun antwoorden jou over de streep 
trekken. 
 
Hoe lang ben je bestuurslid geweest? 
Edwin: 5 jaar, 1 jaar als interim 
penningmeester en daarna een officiële 
termijn van 4 jaar.  
Ruud: In totaal ben ik dertien jaar 
bestuurslid geweest. De eerste vier jaar 
was ik secretaris en de laatste negen 
jaar algemeen bestuurslid voor 
‘bijzondere projecten’. Tijd voor iemand 
anders! 
Ramon: 14 jaar. Toen ik lid werd bij de vereniging 15 jaar geleden was het 
bestuur net als nu op zoek naar bestuursleden. Ik ben eerst een termijn 
algemeen bestuurslid gewist. 10 jaar geleden heb ik ja gezegd op de vraag van 
het DB (dagelijks bestuur) of ik de functie van voorzitter op me wilde nemen. 
 
Als je een elevator pitch moest doen over jouw bestuursfunctie wat zou je – in 
drie zinnen- vertellen? 
Edwin: Als penningmeester zie je alle ontvangsten en uitgaven langskomen, je 
hebt dus een centrale rol, omdat je een uitstekend overzicht hebt van alles wat er 
in de vereniging gebeurt. Ik ben er trots op dat onze vereniging er op dit moment 
financieel gezien goed voorstaat; we zijn schuldenvrij en hebben ook nog wat 
spaartegoed achter de hand. Als bestuur gaan we altijd voorzichtig om met de 
middelen die ons zijn toevertrouwd, maar tegen onze leden zou ik willen zeggen: 
“Als je een leuk plan hebt voor de vereniging, kom dan zeker eens bij het bestuur 
langs, want voor een goed plan is altijd geld”. 
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Ruud: Als bestuurslid neem ik deel aan 
bestuursoverleg en voer ik een aantal 
projecten uit zoals:  
- het opstellen en bewaken van het 
vierjaren beleidsplan van de vereniging;  
- het participeren in het project Sportwijk 
West om daarmee te stimuleren dat 
meer kinderen en volwassenen uit de 
wijk West sporten en bewegen,  
- het uitvoeren van acties voor de verbetering van ons clubhuis en van de 
accommodatie o.a. door het organiseren van het stemmen tellen bij verkiezingen, 
de grote voorjaarsschoonmaak in het kader van NLDoet en het maken van 
afspraken met de gemeente.  
Ramon: Ik voel me als voorzitter als een spin in het web. Overzicht over het 
reilen en zeilen van de vereniging. Dynamiek en gezelligheid van de 
bestuursvergaderingen en commissie-overleggen, samenwerken en verbinden 
met de gemeente, instellingen, andere verenigingen, organisaties en de 
atletiekunie. Wanneer mijn opvolger hetzelfde voelt, dan blijft zij of hij ook zeker 
10 jaar zitten! 
 
Kun je een voorval noemen van de afgelopen jaren waarbij je hebt gedacht: “Ja, 
daar doe ik het voor!”? 
Edwin: Als bestuur vergaderen we niet veel, gemiddeld eens in de 6 weken. 
Soms komt het absoluut niet uit, zeker niet als je moe bent na een dag hard 
werken. Maar tijdens de bestuursvergadering komt de sfeer er altijd in, er wordt 
heel veel gelachen en bijna altijd ging ik met meer energie naar huis dan toen ik 
binnenkwam. 
Ruud: De subsidietoekenning voor ons project Sportwijk West waardoor in twee 
jaar tijd 1000 basisschoolleerlingen kennis kunnen maken met tennis, tafeltennis, 
voetbal en atletiek. 
Ramon: Waar ik het voor doe, zijn eigenlijk de resultaten van vraag 2. Dat geeft 
een gezonde vereniging en enthousiaste leden die heerlijk sporten. Ik probeer 
altijd (deels) aanwezig te zijn op jeugdwedstrijden. 
Ik weet nog de eerste keer dat we athletic champs 
op de vereniging hadden. Een dagdeel (i.p.v. een 
hele dag) atletiek voor de pupillen. Een en al 
enthousiasme bij kinderen, ouders en jury. En wat 
een voorrecht als voorzitter om op zo’n dag in een 
soort vrije rol wat te helpen, praten met ouders en 
jury, en als kers op de taart de medailles om te mogen hangen!  
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Veel verenigingen en organisaties zijn gestoeld op de klassieke bestuurs drie-
eenheid voorzitter, secretaris en penningmeester. Kan dat anders denk je? 
Edwin: Er is niets mis met een dagelijks bestuur van 3 leden, maar waar het 
volgens mij om gaat is dat dit dagelijks bestuur door voldoende bestuursleden 
wordt omringd. Een 
bestuur van 3 leden heeft 
immers te weinig kennis en 
te weinig capaciteit. Ik 
denk dat er ontzettend veel 
kennis en ervaring binnen 
onze vereniging aanwezig 
is, maar het blijkt al jaren 
heel lastig om onze leden 
voor een bestuursfunctie te 
interesseren. Misschien 
dat de lange termijn van 4 jaar hen afschrikt, daarom neigen we er steeds meer 
naar om leden op projectbasis en/of oproepbasis aan het bestuur toe te voegen. 
Nadat hun project is afgerond kunnen ze hun (tijdelijke) bestuurstaak dan weer 
neerleggen.  
Ruud: Bestuurstaken worden vaak als complex en veelomvattend gezien. Het is 
zinvol om taken zo nodig op te delen in kleinere delen. Naar verwachting zullen 
dan meer clubleden taken willen en kunnen oppakken. 
Ramon: Natuurlijk kan dat anders. Ik denk echter wel (misschien is dat door mijn 
beperkte kennis van modern besturen) dat deze rollen (eventueel beperkter 
ingevuld) essentieel zijn voor een heldere verdeling en overzicht van taken en 
om te zorgen dat het DB ook daadwerkelijk overzicht heeft over hetgeen er 
gebeurt op en om de vereniging. We besturen al jaren met een te kleine groep 
bestuursleden. Het is duidelijk dat er wat moet veranderen en we hebben het hier 
al regelmatig over in het bestuur en sinds kort ook met de leden. Ik verwacht dat 
we meer taken over meer mensen (bestuursleden en niet-bestuursleden) gaan 
verdelen. 
 
Over ruim 2 jaar bestaat onze vereniging 100 jaar. Je krijgt een uitnodiging voor 
de reünie/feestavond. Stel, geld speelt geen rol: welke zanger of band mag wat 
jou betreft die avond opluisteren? 
Edwin: Als penningmeester vind ik het leuk dat geld eindelijk een keer geen rol 
speelt. Toch zou ik het niet over de balk smijten. Ik heb namelijk een vrij 
algemene muzieksmaak, Top 40 zeg maar, en ik wil daarnaast daadwerkelijk alle 
leden wat leuks aanbieden. Ik zou dus gaan voor een goede, maar niet te dure, 
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coverband waar iedereen van kan genieten, maar wel in combinatie met 
kwalitatief goede drank en hapjes. 
Ruud: Die keuze laat ik dan 
graag aan de feestcommissie 
over. Als we op de muziek 
maar kunnen dansen!  
Ramon: Ik zou een DJ of 
een leuke coverband 
neerzetten die alles kunnen 
spelen wat onze leden 
aanvragen! 
 
Wat mag er binnen nu en 10 jaar wezenlijk zijn veranderd bij O.S.S.-VOLO? 
Edwin: In het bedrijfsleven is de 80-20 regel heel bekend: 80% van je omzet 
komt voor rekening van slechts 20% van je klanten. Binnen O.S.S.-VOLO gaat 
deze regel eigenlijk ook op: 20% van de leden, de harde kern zeg maar, doet 
80% van het werk. Veel leden weten waarschijnlijk nog altijd niet hoe enorm deze 
harde kern zich voor onze vereniging inzet. Leden beseffen daarom ook niet dat 
het meer en meer begint te piepen en te kraken, het wordt echt steeds lastiger 
om alles voor elkaar te krijgen. Ik hoop daarom dat meer leden de komende jaren 
bereid zullen zijn om als vrijwilliger eens een steentje bij te dragen. Ook al is dat 
maar 1 of 2 keer per jaar, het zou de huidige groep vrijwilligers echt enorm 
helpen! 
Ruud: De naam veranderd in VOLO. Kort en bondig! Het aantal leden verhoogd 
naar 500, want er mogen meer kinderen en volwassenen genieten van onze 
prachtige accommodatie! De positie van onze club is binnen de wijk West en in 
de stad verbeterd. Regelmatig zijn er in samenwerking met andere verenigingen 
in de wijk spraakmakende events, zoals een sportolympiade. Ook is de afspraak 
gemaakt dat ieder lid en iedere ouder van een jeugdlid enkele taken voor de 
vereniging 
verrichten. Het 
clubgevoel is 
verbeterd door 
grotere 
betrokkenheid van 
ouders van 
jeugdleden, door de 
organisatie van 
gezellige 
activiteiten en door 
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de inzet van gastheren en gastvrouwen waardoor nieuwe leden zich snel thuis 
voelen.  
Ramon: De baan ligt er nu het grootste deel van de tijd leeg en verlaten bij. Over 
tien jaar weet iedereen waar onze accommodatie ligt. Overdag gebruikt door 
scholen, kinderopvang, onze daggroepen, gezondheidszorg, instellingen, de wijk, 
ouderen die er wandelen. In de avond gebruiken wij hem zelf voor onze meer 
dan 500 leden en faciliteren wij voor een aantal lokale loopgroepen die zo nu en 
dan eens op een baan willen trainen!  
 
 

Junioren A 
 
Nadat ze even zijn weggeweest zijn de Junioren B, nu 
doorgestroomd tot Junioren A weer terug. Het winterseizoen is 
dan wel bijna voorbij, maar er liggen nog een paar mooie 
indoorwedstrijden in het verschiet en de NK indoor kunnen als 
absoluut hoogtepunt van het seizoen gezien worden. 
Wouter kwalificeerde zich -met zijn tijden tijdens het NK outdoor 
afgelopen juni- voor de NK indoor op de 400m en 200m. Het bleef 
nog even spannend of hij ook daadwerkelijk op allebei de 
afstanden mocht starten, aangezien hij 1e reserve stond op de 
400m, gelukkig voor hem waren er een paar afmeldingen 
waardoor hij toch mocht starten.  
Op zaterdagochtend was het in alle vroegte dan zover en startte 
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Wouter op de 400m. Ondanks zijn ietwat stroeve start finishte hij 
na twee rondes: 400 m in 54,07sec, een nieuw persoonlijk record!  
Ook op zondag was hij te vinden in Apeldoorn, ditmaal voor maar 
één rondje. In de serie vóór hem was er iemand gevallen, hierdoor 
moesten de mannen uit de 4e serie wachten tot de EHBO van de 
baan af was. Na tien minuten kon er dan eindelijk gestart worden 
met de laatste serie van de 200m. Na goed gestart te zijn raakte 
hij op het laatste rechte stuk heel even de balans kwijt. Dit kostte 
hem uiteindelijk net te veel tijd om een nieuw pr te lopen. 
Desondanks finishte hij in een prima tijd: 200 m in 24,20 sec.  
Uiteraard feliciteren wij onze teamgenoot met zijn respectievelijke 
15e en 17e plek van Nederland! 
De Junioren hebben deze winter hard getraind en zijn hersteld om 
goed en voornamelijk blessurevrij aan het nieuwe seizoen te 
beginnen. Zo was er steeds een klein groepje atleten ook op de 
zaterdagochtend onder begeleiding van trainer Jan op de baan te 
vinden.  
’s Zaterdags is er 
meer aandacht voor 
kracht- en 
coördinatietraining dan 
doordeweeks, waar de 
focus meer op 
conditie, 
startbloktraining, 
bochtenlopen etc. ligt. 
Vandaar dat de 
junioren dolgelukkig 
zijn met de nieuwe 
staanders en 
gewichtstangen. Ook 
is sinds deze winter het bankdrukken een vast onderdeel van de 
zaterdagtraining geworden, hoewel de trainer dat leuker vindt dan 
de atleten zelf. Kortom ze hebben hard getraind om nu in 
Dortmund nog twee keer te laten zien wat ze in huis hebben, 
voordat het seizoen ten einde gaat en het outdoor seizoen begint. 
Hier kijken de junioren al naar uit! 
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Uitloting clubcertificaten 2019 
 
In de Bestuursvergadering van december 2019 heeft de jaarlijkse loting 
plaatsgevonden voor de aflossing van de clubcertificaten.  
Ter verduidelijking voor de leden die nog niet zo lang lid zijn: in 2004 
heeft O.S.S.-VOLO onder haar toenmalige leden een 20-jarige renteloze 
lening uitgegeven, ter gedeeltelijke financiering van de nieuwbouw van 
het clubgebouw. Deze lening wordt in 20 jaar afgelost.  
Dit zijn de certificaten die in 2019 zijn uitgeloot: 
Nummer: Eigenaar:   Bedrag: 
2004012 Ad Kuijpers   € 50  
2004019 Wout Duinmaijer  € 50 
2004027 Hans Velden   € 50 
2004031 Ruud van Nistelrooij  € 50 
2004033 Leon Cromvoirt   € 50 
2004054 Dino Roelofs   € 50 
2004146 Walco Broek   € 100 
 
Certificaathouders krijgen hun leningdeel teruggestort na overhandiging 
van het originele certificaat aan de penningmeester. Dit kan via het 
postvak in het clubgebouw of door middel van het opsturen naar: Edwin 
Hofma, Florencestraat 1, 5237 EM, ’s-Hertogenbosch.  
Vriendelijk verzoek: graag op het certificaat het IBAN-rekeningnummer 
vermelden waar het bedrag op gestort kan worden. 
 

Diverse uitslagen winter 2019/2020 
Uitslagen kunnen doorgegeven worden via uitslagen@oss-volo.nl. 
 
20 oktober Molenhoeks Makkie, Molenhoek 5 km 

Francé van der Pol 29:42 Steffie Kozica 30:27 

Koos Fennis 31:19 Peter de Laat 32:26 

Jolanda Mik 33:07 Ingrid van Egmond 33:09 

Ad van den Oord 33:07 

 

mailto:uitslagen@oss-volo.nl
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20 oktober Molenhoeks Makkie, Molenhoek 10 km 

Elena van Vught 55:28 Anchelina Griffin 55:33 

Jos Rombouts 57:29 Evert v.d. Meulen 59:09 

Fred van Breugel 1:01:10 Jeroen van Dillen 1:01:16 

Susanne Hommen 1:06:12 Marion Nabuurs 1:21:42 

 
20 oktober Molenhoeks Makkie, Molenhoek 15 km 

Rob Nijskens 58:51 Hans Coomans 1:13:22 

Jelle van der Haring 1:15:49 Adrie Jansen 1:23:29 

 
3 november Krollenloop, Veghel 5km 

Esther Bruls 22:58   Pauline Messing   29:28 

Peter de Laat 29:47   Marion Nabuurs   35:38 

 
3 november Krollenloop, Veghel 10km 

Steffie Kozica 58:52   Emmy van Boxtel 1:00:29 

 Susanne Hommen 1:01:33 Adrie Jansen 47:56 

 
1 december Montferlandrun, ’s-Heerenberg 15 km 

Frank van Dongen 1:14:20 

 
21 december Linschotenloop, Linschoten halve marathon 

Jelle van der Haring 1:37:24 

 
22 december Herperduincross cross, Herpen 8,5 km 

André Boel 39:28 Karin Boel 52:58 
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31 december Sylvestercross, Soest 15 km 

Henk v.d. Giessen 37:40 

 
31 december Wisenttrail, Apeldoorn 23 km 

André Boel 1:52:30 

 
31 december Wisenttrail, Apeldoorn 16 km 

Karin Boel 1:43:24 

 
31 december Oliebollenloop, Weert 10 km 

Patrick Rutten 41:12 

 
31 december Rabobank oliebollenloop, Schoonhoven 6,4 km 

Peter de Laat 40:37 

 
5 januari Lunetten cross, Vught 9km 

André Boel 38:53 Hans Coomans 39:53 

Hennie van der Horst 41:37 Dennis Riebeek 41:55 

Krista van Soldt 41:54 Rianne Jansen 41:54 

Amely Verreijen 44:21 

 
5 januari Lunetten cross, Vught 6km 

Esther Bruls 28:39 Karin Boel 33:26 

Ad Sleutjes 33:26 

 
12 januari Kuijkse Stratenloop, Nieuwkuijk 10km 

David van der Geld 37:57 
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12 januari Halve Marathon Egmond, Egmond 21,1 km 

André Boel 1:33:49 Ed Kooijman 1:40:11 

Patrick Rutten 1:41:54 Hans Heirman 1:44:38 

Raymond v.d. Berg 1:45:20 Michel Maassen  1:49:50 

Amely Verreijen 1:52: Romy v Hoevelaken 2:01:33 

 
18 januari Kwintelooyen WinterRun, Rhenen 10 km 

Hans Coomans 46:32 Corné van Halteren 50:40 

Evert v.d. Meulen 54:57 Anchelina Griffin 54:57 

Elena van Vught 56:36 Karin Boel 59:58 

Koos Fennis 1:07:21 

 
19 januari Polar Beartrail, Heijenrath 22 km 

Gertjan Kok 2:38:17 Esther Bruls 2:38:17 

Adrie Jansen 2:38:25 Susanne Hommen 3:07:54 

 
19 januari Polar Beartrail, Heijenrath 14 km 

Francé van der Pol 1:49:09 Emmy van Boxtel 2:03:03 

 
19 januari Dijkenloop, Den Dungen 9 km 

Ad Sleutjes 49:18 

 
25 januari Mastboscross, Breda 13 km 

Joanna Tuynman 1:00:28 

 
26 januari Safari trail, Arnhem 33 km 

André Boel 2:31:13 
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26 januari Safari trail, Arnhem22 km 

Karin Boel 2:26:37 

 
1 februari Texel trail, Texel 24 km 

Anthony Fortin 2:06:05 Raymond v.d. Berg 2:07:54 

Romy v Hoevelaken 2:32:04 Michel Maassen 2:32:05 

Marcel Bruinshoofd 2:32:06 Fabian Verdonk 2:32:06 

Axel van der Veen 2:32:49 Adrie Jansen 2:38:21 

Esther Bruls 2:41:27 Susanne Hommen 3:01:27 

Peter Nouwen 3:45:27 

 
1 februari Texel trail, Texel 15,3 km 

Jordy de Groot 1:21:22 Gertjan Kok 1:57:27 

Mathieu v/d Eertwegh 1:57:29 Kirsten Mollet 1:57:28 

Laura Vermeulen 1:57:28 Lieke Brugmans 1:57:29 

Vincent v/d Heuvel 1:57:32 

 
2 februari Dommelcross, Sint Michielsgestel 12 km 

Rob Nijskens 46:55 Adri Henskens 50:51 

André Boel 52:04 Dennis Riebeek 55:18 

Hans Coomans 56:56 Rianne Jansen 57:52 

Krista van Soldt 1:01:21 Amely Verreijen 1:03:53 

Marjo Eshuis 1:04:08 

 
2 februari Dommelcross, Sint Michielsgestel 9 km 

David van der Geld 35:37 Rik Veenboer 37:20 
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Ronald Alaerds 37:55 Hennie van der Horst 42:33 

Hans Heirman 43:48 Karin Boel 51:31 

 
2 februari Dommelcross, Sint Michielsgestel 6 km 

René den Otter 26:00 Leon Rijken 31:02 

Daniëlle Stork 33:20 Juliëtte de Winter 38:20 

 
2 februari Midwinter Marathon, Apeldoorn Asselronde 25 km 

Michel Verwijmeren 2:09:17 Corine Ansing 2:09:47 

 
2 februari Midwinter Marathon, Apeldoorn 8 km 

Lianne Groen 45:46 

 
8 februari Februariloop, Bennekom halve marathon 

Karel Weijkamp 1:42:18 

 
16 februari Lansingerland Run Berkel en Rodenrijs, ½ 
marathon 

Huibert van Geenen 1:56:34 

 
 

 

Jeroen Boschloop 
 
Nee, dit jaar niet eind juni zoals gebruikelijk, maar al op  

DINSDAG 26 MEI! 
Ja, je kunt je NU al inschrijven: 

www.jeroenboschloop.nl 
 
  



  19 
  

 
  



  20 
  

 

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 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Clubzorg 

Elke donderdag 

inloopspreekuur  

20.30 – 21.00 u. 

in clubhuis. 
 

B- there! 
Algemene ledenverg: 
31 maart 20.00 u 

 

Bestuursleden gezocht!! 

Lees: ‘een rondje o/d baan 

met…’ 
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Activiteitenkalender winter-voorjaar 2020 
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.  
Kies wat mooie doelen uit voor dit vroege voorjaar! 
 
Datum Evenement Plaats 

16 feb Nederheide Commanderij cross: korte/lange cr + jeugd Milheeze 

22 feb Kruikenloop: 15 km  Tilburg 

23-25 feb Carnaval! 

1 mrt Rico Salvettiloop: 5-10-15 km Moergestel 

1 mrt Rusheuvelcross: korte/lange cross + jeugd (GPCC) Oss 

8 mrt Attilarun: 5-10-15 km  Tilburg 

8 mrt Karpencross: korte/lange cross + jeugd (KCC) Eindhoven 

8 mrt Parkcross: korte/lange cross + jeugd (Keien cross) Uden 

15 mrt Drunense Duinenloop: 4,5–10–21,1 km + jeugd Drunen 

21 mrt Halve marathon van St. Anthonis: 21,1-5 km St. Anthonis 

29 mrt Venloop: 5-10-21,1 km + jeugd Venlo 

29 mrt Lekker Lôpe Crossloop op de motorcrossbaan:  

Rondjes van 1,5 km 

Den Dungen 

2 apr Dommelloop: 5-10km Eindhoven 

5 apr Maashorst trailrun: 5-12-22 km + kidstrail in Schaijk Schaijk 

5 apr Marathon van Rotterdam: ¼ + hele marathon Rotterdam 

8 apr Leemputtenloop: 2,5-5-10 km + jeugd Rijen 

13 apr Wielenloop: 5-10 km + jeugd Rosmalen 

18 apr Venneloop: 5-10-15 km + jeugd Oisterwijk 

27 apr Wijboschloop: 5-10 km + jeugd Wijbosch 

8-10 mei Koning van Spanje Trail (trails van 10–80 km + jeugd) Gulpen 

8 mei Wageningen Track-meeting Baanwedstrijd: div. 

onderdelen 

Wageningen 

21 mei Gezellige PH trail rond Vught (8-14-25 km) Vught (PH) 

26 mei Jeroen Boschloop: 5-10 km + jeugdloop  

(073 Summer City Runs 

Den Bosch 
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Lopen op springveren 
 
Heeft u ze al besteld? 
De Nike Air Zoom 
Alphafly NEXT%?  
Snel doen hoor, want 
voor je het weet zijn 
ze weer uitverkocht. 
Je moet er ongeveer 
250 euro voor 
neertellen, maar dan 
heb je ook wat. Op 
het prototype van 
deze schoen liep 
Eliud Kipchoge in Wenen in oktober 2019 de marathonafstand in 
1:59:40, en Nike belooft dat ook minder begaafde lopers tot 4% 
tijdwinst kunnen boeken als ze deze springveren onderbinden.  
Dat wordt nog druk bij Jan de Groot voor al die traktaties bij 
nieuwe PR’s! 
De nieuwe Nike’s zijn sinds kort officieel goedgekeurd door de 
mondiale atletiekfederatie World Athletics. Ze bevatten een 
carbonplaat in de voetzool, die lopers als 
het ware katapulteert bij iedere pas. De 
energie die de loper er in stopt tijdens de 
landing wordt teruggegeven bij de afzet. 
Vandaar de bijnaam “springveren”. In het 
eerste type schoen van Nike met deze 
techniek, de ZoomX Vaporfly Next%, 
zaten zelfs 3 carbonplaten. Ze werden 
voor het eerst gedragen tijdens de 
Olympische Marathon op de spelen van 
Rio in 2016. De nummers 1, 2 en 3 
droegen deze schoenen. En Nike had heel 
slim de technologie gepatenteerd, dus de 
concurrentie had letterlijk en figuurlijk 
het nakijken.  
De vergelijking met het haaienzwempak 
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van Speedo en de klapschaats ligt voor de hand.  
Dat haaienzwempak is inmiddels verboden en alle records die 
ermee gezwommen zijn heeft men uit de boeken geschrapt. Maar 
de klapschaats is gebleven en mag inmiddels door alle 
schaatsfabrikanten gemaakt worden. Of dat met de 
hardloopschoenen ook gaat gebeuren valt te bezien. Voorlopig 
heeft Nike nog het patent op deze techniek, dus de concurrentie 
moet iets anders verzinnen. Dat gaat natuurlijk even duren, dus 
Nike heeft nu een voorsprong. Oneerlijk? Tja, een beetje wel. Het 
staat iedereen natuurlijk vrij om in de buidel te tasten en die dure 
Nike’s te kopen, maar is dat eerlijke concurrentie? En is het wel 
eerlijk om betere prestaties te leveren via techniek in plaats van 
via betere training? 
Het moet immers de hardloper zelf zijn die de prestatie levert, en 
niet de fabrikant van de schoenen. 

We gaan het meemaken.  
Voorlopig heeft de 
atletiekfederatie World 
Athletics bepaald dat de zool 
van loopschoenen niet dikker 
mag zijn dan 40 mm en dat er 
slechts 1 plaat in mag zitten 
van om het even welk 
materiaal. Laten die nieuwe 
Nike’s nou net 39,5 mm dik 
zijn en 1 carbonplaat hebben. 
Precies binnen de normen. 
Ook opvallend: de baas van 
World Athletics is Sebastian 
Coe, al bijna veertig jaar 
“Speciaal Adviseur” van Nike 
(en nog altijd houder van het 
Europees record op de 1000 m, 
red.)  

Maar genoeg gezeurd, allemaal als een speer naar de winkel en 
kopen die nieuwe vliegtuigen. Sla je gewoon een paar weken 
training over (toch niet nodig met die schoenen), en ontmoet je 
loopmaatjes bij de eerstvolgende wedstrijd. Voordat ze zien dat je 
nieuwe schoenen aan hebt spuit je weg en tegen de tijd dat zij 
over de finish komen sta jij al fris gedoucht aan de bar. 
 
H.A.M. String 


