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Voorwoord.

Van een deugddoende vakantie ge-
sproken! We hebben er dan ook weer
( bijna ) een druk werkjaar opzitten.
Een werkjaar dat nog begon, midden
in de Corona-perikelen, waar we trou-
wens nog niet volledig vanaf zijn. De
Corona-maatregelen zijn gelukkig niet
van die aard dat de clubwerking het
laatste half jaar hier door verstoord
werd.
Zo hebben we opnieuw ons clubfeest
kunnen organiseren. Het vond plaats
in het lokaal van de Schutterij van El-
likom met een 80-tal deelnemers. Zeer
lekker pastabuffet, leuke windbuks--
schietinitiatie en een huldiging van al
onze jeugdkampioenen. Dat hadden ze
verdiend!
In juni is onze 1ste Midsummer Ouds-
berg Trail kunnen doorgaan. Een event
waar wij met een 40-tal vrijwilligers
keihard aan gewerkt hebben. We
mogen tevreden terugblikken. Verder
in deze ‘uit de Bocht’ kunnen jullie
hiervan een verslag, enkele foto’s en

de uitslag terug vinden. Bedankt aan
alle deelnemers, vrijwilligers, aan de
gemeentelijke diensten, het rode kruis,
de brandweer en zeker ook aan Nevok
Gruitrode!
Tijdens de gemeentelijke kampioenen-
hulde in den Ichter stond AVT ook weer
centraal. Onze toppers pronkten op het
podium. We zagen Niels en Mona, die
genomineerd werden in hun categorie,
maar de hoofdprijs werd weggekaapt
door Pieter. Een verdiende titel voor
Pieter als ‘sportman van het jaar’ van
de gemeente Oudsbergen. Met zo’n
palmares in de afgelopen 24 maanden,
kon de selectiecommissie onmogelijk
naast Pieter kijken.
Verder in deze editie gaan jullie kunnen
vaststellen dat wij goed vertegenwoor-
digd waren in meerdere stratenlopen
waaronder die van Opglabbeek, trails
waaronder onze eigen trail in Gruitro-
de, pistewedstrijden in onze provincie
waaronder enkele kampioenschappen,
maar ook buiten de provincie Limburg

en zelfs buiten België.
Zoals in de eerste alinea van dit voor-
woord reeds werd aangehaald, lopen
we naar het einde van het atletieksei-
zoen. Tijd dus voor de heraansluitin-
gen zodat het nieuwe seizoen weer kan
starten. Tijd om de vakantiemodus uit
te schakelen en om weer het ‘normale’
ritme in onze tijdsinvulling te brengen.
Dat zullen we ook weer zien aan het
aantal deelnemers aan de wekelijkse
trainingen. Jullie zijn allemaal welkom.
Onze trainers zijn er klaar voor.
Heel binnenkort organiseren we de 5de
Herdenkingstocht, de zoveelste Start2-
run en het trainingskamp in Tongerlo
ter voorbereiding van de winter. Ik kijk
er al naar uit!
Tot binnenkort op één of meer van
onze activiteiten.
 
Je voorzitter
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Geslaagde 1ste Midsummer Oudsberg Trail.

Alleen maar tevreden gezichten op de
1ste Midsummer Oudsberg Trail, geor-
ganiseerd door AVT Oudsbergen op
zaterdag 25 juni. Prachtig weer en een
uniek parcours in de zeldzame natuur
van de Duinengordel, deel uitmakend
van het Nationaal Park Hoge Kempen
waren de juiste ingrediënten voor een
leuke sportieve namiddag, waar vol-
gend jaar beslist meer deelnemers
door aangetrokken zullen worden.
Het parcours was een afwisseling van
bos-en zandpaden. Vlakke stukken en
heuvelachtige gebieden wisselden el-
kaar af. Zeker en vast een ‘trail-waar-
dig’ parcours alsdus de 2de in de 12
km Chris Wauters. Hij werd vooraf
gegaan door Pieter Berben, de plaat-
selijke atleet die tevens Belgisch kam-
pioen Trailrun is bij de M35. Het was
voor Pieter een thuiswedstrijd op zijn
geliefd trainingsparcours . Jeugdat-
leet  Corneel Schreurs vervolledigde
het podium bij de mannen. Hiervoor
had hij een hevige strijd moeten leve-
ren met Pollis Mertens ( papa van
deelnemende jeugdatleten Tibo en
Audrey ) die zich onderweg even bos-
pad had vergist. Bij de vrouwen trail-12
km was de 1ste plaats voor Jolien
Leekens, gevolgd door Els Geerits en
Esther Meijsen. Ook hier zagen we een
mooie strijd voor de ere-plaatsen met
Geraldina, Tamara en Kelly. Natuurlijk
waren er nog meer AVT-ers aan het
genieten van het prachtige parcours

en het mooie weer tijdens hun tocht 
door de Duinengordel.
De 25 km werd gedomineerd door
Steven Janssen bij de mannen en Ri-
anne Linssen bij de vrouwen. Zij wer-
den onderweg geconfronteerd met de
voet van de Oudsberg, de hoogste
stuifduin van Vlaanderen en de Maria-
berg die gekend is als een echte kui-
tenbijter. Tijd om te picknicken hadden
zij niet want zij werden op de voet
gevolgd door Koen Druyts en Marc
Vangrieken bij de mannen en Saskia
Dinjens en Nathalie Paesen, die nog
net voor Marianne Ponsen bij de vrou-
wen over de finish liep. Joeri Beerden
- onze ‘atleet in de Kijker’ van deze
UDB-editie - en Patrick Moors, papa
van jeugdatleetje Kaat volgenden even
later  en kwamen eveneens met een
heerlijk gevoel over de eindmeet.
De 2 km trail voor de jeugd werd
voorzien van enkele ‘kunstmatige’
hindernissen zoals omgewaaide bomen
en een grote betonnen buis waar over
en door gelopen moest worden. Juul
Moors, gevolgd door Niels Vansteen-
kiste en Siebe Claesen bij de jongens
en Bieke Aerden , gevolgd door Anouk
Wirix en Lora Loos domineerden hier
de wedstrijd en stonden daarna op het
podium. Proficiat ook aan Haley, Aud-
rey, Sam, Katho, Juul, Manou, Penny,
Merel , Alexis, Kaat, Sam en Anora  bij
de meisjes en Daan, Gijs, Elias, Jano
en Lars bij de jongens. Zij werden

begeleid door Kaat, Mart, Kaat en
trainer Jan. Bedankt hiervoor!
Ook aan de allerkleinsten werd ge-
dacht. De karamellenloop in het bos
was een voltreffer waar kleuters, ou-
ders en grootouders hun hartje konden
ophalen. Snoep, koeken en fruit was
de buit die met beide handen gedragen
werd.
Dank aan alle deelnemers, alle mede-
werkers en alle sponsors!!
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Uitslag clubleden Midsummer Oudsbergtrail.

2 km (26)

1 Moors Juul 0:07:17

2 Vansteenkiste Niels 0:07:29

3 Aerden Bieke 0:08:29

4 Wirix Anouk 0:08:30

5 Claesen Siebe 0:08:30

6 Loos Lora 0:08:32

7 Vliegen Haley 0:08:55

9 Mathieu Sam 0:09:52

10 Monnens Katho 0:09:55

11 Roosen Juul 0:09:55

15 Moors Kaat 0:11:41

16 Gielen Mart 0:11:46

18 Camps Penny 0:11:51

19 Schroyen Kaat 0:11:51

20 Tant Merel 0:13:02

22 Vliegen Alexis  0:13:07

23 Moors Kaat 0:13:07

24 Tant Lars 0:13:09

12 Km (25).

1 Berben Pieter 0:49:26

3 Schreurs Corneel 1:00:20

13 Keunen Tamara 1:11:59

16 Haex Kelly 1:13:39

18 Nysen Marleen 1:26:59

19 Heussen Gerda 1:26:59

20 Vanderstegen Sylvia 1:28:31

21 Smeets Ingrid 1:30:40

22 Schoofs Carina 1:30:40

25 Km (18).

10 Paesen Nathalie 2:39:38

11 Ponsen Marian 2:39:38

12 Beerden Joeri 2:45:22

16 Moors Patrick 2:57:16
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Hernieuwen lidgeld

Over een viertal weken komen we weer aankloppen voor de jaarlijkse hernieu-
wing van het lidgeld.
Ook dit jaar weeral geen verhoging, voor de leden van de joggingclub blijft het
lidgeld dus behouden op 35€.
Begin oktober krijgt u een brief met de nodige uitleg hierover.
OPGELET: gebruik het juiste rekeningnummer (joggingclub)
 
BE73 9791 6390 6460  - BIC ARSPBE22 (AVT Oudsbergen VZW)
 
De (jeugd)leden, aangesloten bij AVT intercommunale zullen een aparte mailing
krijgen van het AVT secretariaat met de uitnodiging tot heraansluiting.
Het lidgeld zal hetzelfde blijven als vorig jaar ( 130 euro voor het 1ste lid van
de familie, 120 euro voor het 2de).
Ieder lid kan ook dit jaar opnieuw een gratis wedstrijdshirt bestellen bij Bioracer
De webshop van Bioracer zal geopend worden van 15/09 tot 15/10.
De levering is voor eind november. Bioracer heeft beloofd dat dit veel vlotter
zal verlopen dan vorig jaar.
Via een rechtstreekse link op onze eigen website van www.AVTOudsbergen.
be kan je op de website van www.AVToekomst.be komen voor je heraan-
sluiting.
Nieuwe leden mogen in september gratis meetrainen op vrijdag.
 
Bij twijfel even bevragen bij Guido of Herman.
 
 
 

Start2run AVT Oudsbergen.

Langere tijd niet meer gelopen? Vakantiekilo’s wegwerken? Conditie verbeteren?
Dan is een deelname aan start2run bij AVT Oudsbergen een optie. Start is op
5/9, beginnend vanaf nul ben je na 10 weken in staat om 5 km te lopen. Heb
je al wat ervaring kan je ook deelnemen om je 5 of 10 km tijd aan te scherpen.
 
Plaats: atletiekpiste in Meeuwen, Kerkhofstraat 18, telkens om 20u
Data: start op maandag 5/9, daarna elke maandag en woensdag,
afsluitende 5 (of 10) km-loop op 13/11
      September: 5 – 7 – 12 – 14 – 19 – 21 – 26 – 28
      Oktober: 3 – 5 – 10 – 12 – 17 – 19 – 24 – 26 - 31
      November: 2 – 7 – 9 - 13: test 5 en 10 km
 
Voor nieuwkomers is de deelnameprijs 20€, verzekering 24/7 inbegrepen. Vanaf
november kan het lidmaatschap verlengd worden tot 31/10/2023 mits bijbeta-
ling van 25€.
 
Deelname is gratis voor clubleden.
 
Bijkomende info:
www.avtoudsbergen.be of herman.keunen@hotmail.com – 0478/54.60.67.
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Pastoor Louis Maus blijft ons volgen vanuit
Rumst .

In het vorige nummer van Uit de Bocht
was er een artikel gewijd aan het af-
scheid van EH L. Maus. Enkele weken
later kregen we een brief met een
bedankje en de vraag om verder het
clubblad te ontvangen om zo toch
enige voeling met onze club te behou-
den.
 
Hierbij hetgeen hij schreef:
 
Dag Guido en alle clubleden
Het was een blijde verrassing jullie
tijdschrift “Uit de bocht” uit mijn brie-
venbus te halen en er eigenlijk mee
kennis te maken. Zo blijf ik op de
hoogte van de sportieve prestaties van
de leden van AVT Oudsbergen. Ik heb
alleen maar positieve herinneringen
aan onze ontmoetingen en ik vond het
fijn het jaarlijks samenkomen in de

bossen van Gruitrode rond Maria in de
boskapel: een gezonde geest in een
gezond lichaam, er was steeds veel
belangstelling voor en was goed voor-
bereid door het bestuur met zinvolle
teksten en muzikale begeleiding.
Ik denk niet dat ik een kerstcorrida heb
overgeslagen, van bij de karamellen-
loop tot ongeveer de laatste binnen
kwam was het genieten van die lopers
en loopsters.
De 2 avonden in de Congobar waren
een ontspannend en sportief samen-
zijn tussen pot en pint.
Bedankt voor het mooie AVT-truitje dat
we hier gemakkelijk kunnen dragen.
Aan allen ”fair play” en veel sport-
vreugde op de atletiekpiste.
 
1 uit de 1000
 

Bosloopcriterium 2022.

Vanaf zondag 18 september start het
intergemeentelijk recreatief bosloop-
criterium 2022. In de maanden sep-
tember, oktober en november slaan de
diverse Buurtsportdiensten jaarlijks de
handen in elkaar om het recreatief
bosloopcriterium te organiseren. Dit
criterium biedt loopplezier in de steden
en gemeenten van de Buurtsportdien-
sten: Bocholt, Bree, Kinrooi, Maaseik,
Oudsbergen en Peer.

Je kan kiezen uit volgende afstanden:
1 km, 3 km, 6 km, 9 km of 12 km. Het
startschot van de 1 km loop wordt
steeds om 10h00 gegeven. De lopers

van 9 en 12 kilometer starten om
10h15 en de lopers van 3 en 6 kilome-
ter om 10h18. Inschrijven kan ter
plaatse vanaf 9h30. Deelnemen kost 2
euro per persoon per bosloop (inclusief
verzekering).
 
Dit gaat door op:
 
18/09 : Kinrooi - Geistingen
02/10 : Peer - Grote Brogel
16/10 : Maaseik - Opoeteren
30/10 : Oudsbergen - Opglabbeek
13/11 : Bocholt - De Steenakker
27/11 : Bree - Opitter
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Uitslagen tot augustus 2022.
Genk loopt op 07/05/22.

10 mijl (72)

37 Joeri Beerden 1:29:30

Genk loopt op 08/05/22.

5 km (185)

1 Pieter Berben 0:15:48

18 Kelly Haex 0:20:22

10 mijl (183)

1 Pieter Berben 0:57:39

10 km (211)

130 Jan Stinckens 0:54:41

Great Breweries Marathon op 08/05/22 (793).

275 Tamara Keunen 3:54:42

384 Kim Dautzenberg 4:08:22

Halve marathon in Venlo op 15/05/22 (5015).

22 Pieter Berben 1:10:52 PB

Interclub masters te Ninove op 28/05/22.

5000 m op piste.

1 Pieter Berben 0:15:39

20 km van Brussel op 29/05/22 (26471).

6977 Tamara Keunen 1:43:37

Bokkenrijdersrun te Wellen op 29/05/22.

10 km (112)

3 Pieter Berben 0:32:14

Boekt loopt (Heusden-Zolder) op 04/06/22.

2 Pieter Berben 1:13:38

57 Joeri Beerden 1:57:59

Pinkstermaandagloop Oudsbergen op 06/06/22.

5 km (89)

3 Selian Kelchtermans 0:18:30

12 Corneel Schreurs 0:20:16

14 Juul Moors 0:20:36

17 Tibo Mertens 0:21:18

24 Kobe Breuls 0:22:33

35 Haley Vliegen 0:25:13

38 Toon Vanhemel 0:26:14

10 km (57)

14 Kim Dautzenberg 0:44:01

19 Josquin Chuffart 0:46:19

29 Guido Cuypers 0:48:56

37 Frieda Gijbels 0:53:22
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38 Michiel Kempen 0:53:23

52 Marleen Nysen 0:58:15

55 Gerda Heussen 1:01:28

Natuurloop te Zutendaal op 11/06/22.

11 km (65)

35 Joeri Beerden 1:04:29

Belgisch kamioenschap masters op 11/06/22.

5000 m  op piste (11)

3 Pieter Berben 0:15:39

Hoeselt Run op 26/06/22.

10 km (257)

3 Pieter Berben 0:32:56

WK Masters te Tampere - Finland.

10 km M35 op 08/07/22

4 Pieter Berben 0:33:07

Halve Marathon M35 op 10/07/22

9 Pieter Berben 1:15:42

Zilveren medaille in het landenklassement

Ironman Kärnten-Klagenfurt Oostenrijk op 10/07/22 (2169).

836 Jochen Schuermans 12:11:52

Zwemmen 1:23:45

Fietsen 5:46:24

Marathon 4:44:50

Classic in Tessenderlo op 11/07/22.

10 km (1048)

301 Tamara Keunen 0:45:21

Artic Circle trail te Zweden.

Polarskog trail op 25/07/22: 19 km - 350 hm (43)

17 Joeri Beerden 3:10:04

Kungsfjäl trail op 27/07/22: 31 km - 750 hm (43)

36 Joeri Beerden 5:49:25

Grote Heide trail te Geldrop (NL) op 07/08/22.

21 km - 95 hm

Joeri Beerden 2:26:39

Trails des Fantomes La Roche op 13/08/22.

25 km - 1000 hm (350)

223 Marian Ponsen 4:52:40

224 Nathalie Paesen 4:52:41

225 Bart Billen 4:52:43

Wedstrijd gelopen? En je staat niet in deze lijst? Meld het aan de trainer …
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Atleet in de kijker.

 
Wie ben je, wat doe je?
Ik ben Joeri Beerden, 44 jaar, woon-
achtig te Oudsbergen.
Ik ben afgestuurd als bachelor, admi-
nistratie.

Hoe ben je met lopen begonnen?
Door mijn zittende job als bediende
had ik behoefte aan beweging, en het
liefst outdoor in de natuur. Zodoende
ben ik begonnen met de runmicrobe in
2016. Gestart met de klassieke start-
to-run 5 km. Daarna de gevorderde

groep verdergezet met de start-to-run
versie 10 km. Vervolgens zelf verder
getraind naar de 10-miles; de groene
10 mijl van Bree erbij.
De Kerstcorrida 5 km als klassieker ook
meegelopen natuurlijk diverse malen.

Waarom loop je graag ?
Zodoende begon de voorliefde voor de
trails, meer natuur, rust, groen, varia-
tie e.d.
Gezond voor lichaam en geest: runner-
shigh, trailaddict. Ook één jaartje
trailrunning local sport ambassador
geweest bij Decathlon in de omgeving
van het mooie natuurgebied Terhills te
Maasmechelen. Bovendien leer je on-
derweg tijdens trailen ook andere
sportievelingen kennen, sportvrienden
erbij; gezond en fit!

Hoeveel train je, volg je een
schema?
Geen echt trainingsschema voor te
trailen, wel wekelijkse weekend trai-
ningen in bos, natuur.
Af en toe ook uiteraard een interval-
training op de clubpiste, of clubloop-
je/clubtrail. Maar ook andere sporten
erbij om je lichaam in vorm te houden
zoals bootcamp, core, cardio, kracht-
training, bodypump e.d.

Wat is je beste prestatie, welke
gaf je meeste voldoening?
Een trailmarathon op en rond de terril
te Waterschei, 42 km met 600 hm, was
wel een hele uitdaging met wind en
regendruppels erbij! Andere mooie
trails in Nederland of Wallonie zijn ook
wel mooie herinneringen waard, zoals
Bear trail 39 km in Voeren, Sint Pieters
Bear trail 32 km in Maastricht of Trail
des Idylles 25 km te Malmedy. Alsook
recente buitenlandse trail in Swedish
Lapland.

Hoe zie je de toekomst?
Gewoon verder genieten maandelijks
van het trailrunnen. Geen behoefte
aan wedstrijdtijden.

Wat was je motivatie om je aan te
sluiten bij onze club ?
De aansluiting bij AVT-Oudsbergen
was een logische keuze als sporter voor
je bij te schaven in je lokale omgeving.
Zodat ook de afstand tot de piste
praktisch haalbaar blijft en het aanbod
van de sportclub, als onderdeel van
AVT.
Meedoen, deelnemen en genieten is
het belangrijkste.
 
 
 

Swedish Lapland Trails.

Een unieke ervaring, trailvakantie naar
Lapland, Zweden gedaan de afgelopen
maand juli.
Je bent 5 dagen op reis en van de
wereld, sportief genieten door het pure
natuurschoon van de poolcirkel. Unie-
ke natuur, uitgestrekte meren, rendie-
ren, moeilijk toegankelijk terrein,
daarom werd er ter plekke vervoer
voorzien per helikopters van Arctic Air.
Mooie vergezichten, berglandschap-
pen, sneeuwvlaktes, meren en veel
stenen.
Zweeds Lapland, verblijf in viersterren-
hotel, prachtig omgeven door een
enorm meer rondom de locatie geeft
een ultiem gevoel van rust !
Een trail over de Kungsleden: eerst zelf
meemaken is de beste optie.
Heel pittig, vochtige ondergrond met
Zweedse muggen, klimmen, klauteren

over rotsen, dalen, stukjes trailen met
stokken afgewisseld met stevig stap-
pen op het aangeduide parcours met
de rode steenmarkeringen als leidraad.
Conclusie: ruw en technisch parcours,
met helikoptervluchten en een boottrip
terug: ingrediënten van een top sport-
reis !
Goede organisatie waardoor je focus
komt te liggen op het genieten.
Een hele afstand qua reizen vanuit
Belgie via Nederland met tussenstop
in Stockholm, om tot op je bestemming
te geraken, maar één keer je er bent
kan je ter plekke dus echt genieten van
de omgeving, het eten en het sportie-
ve gedeelte ook.
 
Joeri Beerden, Oudsbergen(B) –
Arjeplog(S)
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Woordzoeker.

- Polsstok
- Stootkogel
- Discus
- Speer
- Piste

- Spikes
- Springbak
- Loopschoenen
- Estafettestok
- Horden

- Startblok
- Vortex
- Hoogspringlat
- Afzetbalk
- Landingsmat

- 11 -
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Pieter Berben: Sportman van het jaar in Ouds-
bergen.

Op zaterdag 4 juni 2022 organiseerde
de gemeente Oudsbergen de jaarlijkse
Kampioenenhulde. Op deze huldiging
werden bekend gemaakt: de sport-
man, de sportvrouw, de sportploeg en
de sportvereniging van het jaar, met
als presentator, de gekende Ruben
Van Gucht.
AVT Oudsbergen viel in de prijzen. De
sportman van het jaar werd onze
eigen Pieter Berben voor zijn prach-
tige prestaties in de afgelopen maan-
den. Zijn prestaties werden al in de
vorige edities van ‘uit de bocht’ uitvoe-
rig besproken. Hier toch nog een korte
opsomming van zijn voornaamste
prestaties, die geleid hebben tot zijn
nominatie en zijn oververdiende ver-
kiezing tot sportman van het jaar:
19/06/2021: BK berglopen: 1ste M35,
2de algemeen, Malmedy; 11km-900
hm
04/09/2021: BK trail: 1ste M35, 3de
algemeen, Theux, 33km – 1100 hm
10/10/2021: BK 10 km weg: 1ste M35
16/01/2022: PK veldlopen Lommel:
1ste M35
13/02/2022: Vlaams kampioenschap
veldlopen: 2de M35
13/03/2022: BK veldlopen: 1ste M35
09/04/2022: BK berglopen: 1ste M35
Seizoen-2021-2022: Eindwinnaar van
het Limburgs  Crosscriterium
 
 

Er waren die avond ook nog huldigin-
gen voor 2 talentvolle jeugdatleten van
AVT Oudsbergen
Mona Schrijvers:
Provinciaal kampioen indoor kogel
Provinciaal kampioen outdoor kogel
Zilver op het BK kogel en brons op het
BK speer
Niels Vansteenkiste:
Zilver op het BK-aflossingen 4 x 60
meter
Provinciaal kampioen 300 meter
Op de gemeentelijke kampioenhuldi-
ging worden enkel de ‘gouden medail-
les’ gehuldigd. Wie net naast het podi-
um valt, wordt hier niet gehuldigd. Op
ons clubfeest hebben we alle kampi-
oenen gehuldigd, ook de scholenkam-
pioenen en ook diegene die een prach-
tige prestatie hebben geleverd, maar
daarmee toch niet op het podium zijn
gekomen.
Proficiat aan alle  kampioenen!
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WK Masters Tampere.

Vlak na het Belgisch kampioenschap
 veldlopen in maart kwam het idee bij
mij op om deel te nemen aan het WK
voor masters in het Finse Tampere.
Nadat ik alle info had gevonden bleek
dat Tampere, wat op 200 km van
Helsinki ligt, goed te bereiken was en
dat ik kon deelnemen aan de 10 km en
de halve marathon. Samen met Her-
man besliste ik om alles op de 10 km
te zetten omdat deze wedstrijd als
eerste werd gelopen. Na een degelijke
voorbereiding vertrokken we op 7 juli
samen naar Tampere. Met de nodige
vertragingen onderweg kwamen we
rond 18u00 aan in ons appartement.
Gelukkig hadden we een pasta mee-
genomen zodat we niet meer moesten
koken. Na het eten en een avondwan-
deling werd het tijd om te gaan slapen
want de volgende dag werd de 10 km
gelopen. Het licht was even aanpassen
in Finland. Rond 23u was het nog
volledig helder. Gelukkig konden we
onze slaapkamers goed verduisteren.
Na een degelijke nachtrust gingen we
in de voormiddag de nodige borstnum-
mers en accreditaties afhalen op het
wedstrijdsecretariaat. Dit was gelegen
in het hoofdstadion waar ook alle pis-
tewedstrijden doorgingen. Voor het
eerst zagen we hier enkele wedstrijden
en ook bij mij begon hierdoor de
spanning te stijgen. Mijn wedstrijd kon
niet snel genoeg beginnen.

In de namiddag was het dan zo ver.
Eindelijk kon ik mijn nummers op mijn
Belgisch truitje hangen en konden we
vertrekken naar de start van de 10 km.
Op de site van de start konden we
opwarmen in een indoorhal met een
400 meter piste in, wat we beiden nog
nooit gezien hadden. De opwarming
ging goed, de spanning en adrenaline
bleven stijgen. Een wedstrijd waarin je
je land kan vertegenwoordigen is toch
nog iets heel anders dan een straten-
loop. Nadat we aangemeld waren
gingen we naar de start en even later
was het zo ver…start gegeven! Het
parcours bestond uit 2 rondjes met
veel vals plat en een korte, pittige af-
daling. Na een goeie start liep ik lang
op de derde plaats. Op 8 km haalde
een groepje met 2 lopers uit mijn ca-
tegorie me in. Eén van deze twee lo-
pers versnelde iets verder en deze
versnelling kon ik niet volgen. Ik deed
mijn best maar kon net niet mee. De
andere loper uit mijn categorie bleef
goed volgen en op het einde kon ik
hem, met een slimme aanmoediging
van Herman, in de sprint kloppen.
Totaal leeg maar zeer tevreden kwam
ik als vierde over de finish en daar heb
ik toch lang moeten bekomen van de
inspanning.
De volgende dag hielden we het rustig
want op zondag werd de halve mara-
thon al gelopen. Tussen de twee wed-

strijden zat maar 36u. Op de halve
marathon startte ik dan ook zonder
verwachting. Ik had maar één op-
dracht: finishen! Samen met twee
andere Belgische lopers vormde ik een
landenteam en we maakten kans op
een medaille. Om in dit klassement
opgenomen te worden moet je met
drie finishen. Mijn wedstrijd verliep
zoals verwacht: ik kon niet mee met
de kopgroep en zat in het tweede
groepje. Na de eerste van 3 rondes
spatte dit groepje uit elkaar en liep ik
samen met een Nederlander. Alles
verliep goed tot ik op 16 km ineens
stekende pijn kreeg in mijn knie. Met
het idee van de medaille in mijn hoofd
heb ik deze pijn verbeten en kwam ik
over de finish in 1u15. Als team be-
haalden we hierdoor een zilveren me-
daille in het landenklassement. Het
doorzetten was dus echt de moeite
waard. Eens op het podium over-
heerste een gevoel van trots! Daar
staan met een zilveren medaille was
echt iets unieks. De medaille werd ‘s
avonds gevierd met een leuk etentje.
De volgende dag was het alweer tijd
om Tampere te verlaten. Herman
vloog terug naar België en ik ben nog
even in Helsinki gebleven, echt een
aanrader!
 
Pieter.
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Midsummer Oudsberg trail van de jeugd op 25 juni 2022.

Zaterdag 25 juni 2022 vond de eerste
Oudsberg trail van onze club plaats
onder een stralend zonnetje.
Vanaf s ’morgens waren we druk in de
weer om alles piekfijn in orde te krijgen
voor de eerste start. Ook enkele jeugd-
atleten waren er vanaf s ’morgens bij
om een helpende hand toe te steken.
O.a. Audrey en Tibo Mertens hebben
gezorgd voor de bewegwijzering van
de 2 km.
s’ Middags was er een bord spaghetti
voor iedereen.

Het was heel fijn om vast te stellen dat
heel wat van onze jeugdatleten inge-
schreven waren.
Na een gezamenlijke warm-up waren
ze klaar voor de start.

 

Op de 2 km was Juul Moors de snelste
(ondanks 3 wegvergissingen) voor
Niels Vansteenkiste en Siebe Claessen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij de meisjes was Bieke Aerden een
fractie sneller dan  Anouk Wirix.  Lora
Loos was mooi derde.

 

 

Op de 12 km verraste Corneel Schreurs
met een mooie 3de plaats, achter de
ongenaakbare Pieter Berben en Chris
Wouters.

 

 
Mart Gielen, Kaat Schroyen en Marie
Wirix: bedankt voor de begeleiding van
de allerkleinsten op de trail.

Op onze website vinden jullie naast een
mooie fotoreportage ook alle uitslagen
van onze eerste Oudsberg trail.
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Uitslagen wedstrijden Jeugd.

30 april Beker van Vlaanderen
cad/schol Landelijke 1 – Lokeren
Mona Schrijvers – Cad V
Discus: 28m10     Kogel: 10m40

Marth Cuppens – Schol V
Speer: 31m13     Discus: 14m14
 
01 mei 2022 – Meeting Hasselt
Siebe Claesen – Pup M
60m: 9”65     Hockey: 18m80     Ver:
3m02 m     1000m 3’36”23

Bieke Aerden – Min V
80m: 11”34     Ver: 3m64 

07 mei 2022 – Meeting Hechtel
Siebe Claesen – Pup M
60m: 9”55     Kogel: 4m38 m     Ver:
3m28     1000m 3’46”27

Bieke Aerden – Min V
80m: 11”35     Hoog: 1m15     Kogel:
6m70     Speer: 9m53

Anouk Wirix – Min V
80m: 12”83     Hoog: 1m20     Kogel:
7m16     Speer: 9m22
 
06 juni 2022 Pinkstermaandag-
loop Opglabbeek.
Enkel uitslagen voor de 5 en 10 km
 
1 km:
Juul Roosen, Katho Monnens, Lora
Loos, Alexis Vliegen, Adrijus Sauliunas.
 
5 km Heren.
3. Selian Kelchtermans 18’30
12. Corneel Schreurs 20’16
13. Juul Moors 20’36
16. Tibo Mertens 21’18
21. Kobe Breuls 22’33
28. Toon Vanhemel 26’14
 
5 km Dames:
8. Haley Vliegen
 
20 augustus  2022 – Meeting
Lanaken
Siebe Claesen – Pup M
60m: 9”67     Hockey: 20m98 m    
1000m 3’55”86
Bieke Aerden – Min V
80m: 10”97     Ver: 3m92   
Niels Vansteenkiste – Min M
80m: 11”61

Corneel Schreurs – SCHOL M
300m: 42”63

Uitslagen Speer Marth Cuppens
15/05 Genk: 32m86
29/05: Hechtel 31m10
09/07: Nacht van Alken 28m24
24/07: Hasselt 29m36
15/05: KVV Sint-Niklaas 30m90 (6e pl)

27 augustus 2022 - PK Aflossin-
gen St-Truiden.
Volgende atleten van AVT Oudsbergen
waren erbij op het pk aflossingen:
 
- Siebe Claesen (pup M): 4 x 60 m (6de
plaats), 3 x 600 m (6de plaats)
 
- Bieke Aerden (min V): 4 x 80 m brons
 
- Niels Vansteenkiste (min M): 4 x 80
m brons
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Jeugdmeerkamp AVT Oudsbergen - 01/06/2022 

 
Om onze jeugdatleten vertrouwd te maken met wedstrijdvormen organiseerden de 

club op vrijdag 1 juni een meerkamp wedstrijd voor de eigen atleten. 

Deze meerkamp bestond voor iedere groep uit drie verschillende proeven: een loop-, 

spring- en werpnummer. 

 

Groep Cad – Schol: 

Voor deze groep bestond de meerkamp uit: 400m – verspringen -discus werpen. 
 

DISCUS                                                                                   VERSPRINGEN 

 Atleet Afstand Punten 

1 Selian Kelchtermans 21.00m 25p 

2 Corneel Schreurs 20.29m 22p 

3 Kobe Breuls 16.31m 20p 

4 Marie Wirix 14.56m 18p 

5 Lene Swinnen 11.89m 16p 

6 Kaat Schroyen 11.01m 14p 

7 Tibo Mertens 10.76m 12p 

8 Githe Wouters 10.31m 10p 

    
 

400m                                                                                           EINDRESULTAAT                                                                                                                                

 

 Atleet Tijd Punten 

1 Selian Kelchtermans 1’01” 25p 

2 Corneel Schreurs 1’01” 25p 

3 Kobe Breuls 1’10” 20p 

4 Tibo Mertens 1’15” 18p 

5 Marie Wirix 1’19” 16p 

6 Kaat Schroyen 1’32” 14p 

7 Lene Swinnen 1’33” 12p 

8 Githe Wouters 1’34” 10p 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 Atleet Afstand Punten 

1 Selian Kelchtermans 5.08m 25p 

2 Corneel Schreurs 4.76m 22p 

3 Kobe Breuls 3.92m 20p 

4 Tibo Mertens 3.78m 18p 

5 Marie Wirix 3.52m 16p 

6 Kaat Schroyen 3.43m 14p 

7 Githe Wouters 3.23m 12p 

8 Lene Swinnen 2.94m 10p 

    

 Atleet Punten 

1 Selian Kelchtermans 75p 

2 Corneel Schreurs 69p 

3 Kobe Breuls 60p 

4 Marie Wirix 50p 

5 Tibo Mertens 48p 

6 Kaat Schroyen 42p 

7 Lene Swinnen 38p 

8 Githe Wouters 32p 
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Groep Pup – Min: 

Voor deze groep bestond de meerkamp uit: 600m – hoogspringen -kogelstoten. 

 

KOGEL                                                                                HOOG 

 Atleet Afstand Punten 

1 Niels Vansteenkiste 9.67m 25p 

2 Anouk Wirix 7.11m 22p 

3 Juul Moors 6.83m 20p 

4 Simon Schouteden 6.01m 18p 

5 Bieke Aerden 5.48m 16p 

6 Marie Hendrix 5.17m 14p 

7 Nio Achten 4.59m 12p 

8 Haley Vliegen 4.35m 10p 

9 Siebe Claesen 4.00m 9p 

10 Kaat Moors 3.88m 8p 

11 Elena Buntinx 3.33m 7p 

12 Olivia Paumen 3.19m 6p 

13 Merel Tant 2.79m 5p 

 

 

600m                                                                                            EINDRESULTAAT 

 Atleet Tijd Punten 

1 Juul Moors 1’57” 25p 

2 Niels Vansteenkiste 2’01” 22p 

3 Bieke Aerden 2’02” 20p 

4 Simon Schouteden 2’08” 18p 

5 Anouk Wirix 2’08” 18p 

6 Siebe Claesen 2’09” 14p 

7 Olivia Paumen 2’15” 12p 

8 Haley Vliegen 2’24” 10p 

9 Marie Hendrix 2’30” 9p 

10 Kaat Moors 2’37” 8p 

11 Elena Buntinx 2’41” 7p 

12 Merel Tant 2’42” 6p 

13 Nio Achten DNF 0p 
 

  

 Atleet Hoogte Punten 

1 Niels Vansteenkiste 1.30m 25p 

2 Anouk Wirix 1.25m 22p 

3 Bieke Aerden 1.22m 20p 

4 Olivia Paumen 1.18m 18p 

5 Juul Moors 1.13m 16p 

6 Simon Schouteden 1.13m 16p 

7 Haley Vliegen 1.05m 12p 

8 Siebe Claesen 1.05m 12p 

9 Marie Hendrix 1.00m 9p 

10 Merel Tant 0.95m 8p 

11 Elena Buntinx 0.95m 8p 

12 Kaat  Moors 0.90m 6p 

13 Nio  Achten 0.90m 6p 

 Atleet Punten 

1 Niels Vansteenkiste 72p 

2 Anouk Wirix 62p 

3 Juul Moors 61p 

4 Bieke Aerden 56p 

5 Simon Schouteden 52p 

6 Olivia Paumen 36p 

7 Siebe Claesen 35p 

8 Marie Hendrix 33p 

9 Haley Vliegen 29p 

10 Kaat  Moors 24p 

11 Elena Buntinx  23p 

12 Merel Tant 23p 

13 Nio  Achten 19p 
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Groep Kan – Ben: 

Voor deze groep bestond de meerkamp uit: vortex werpen – verspringen -estafette. 

VORTEX                                                                                   VERSPRINGEN 

 Atleet Afstand Punten 

1 Fabio Matthijs 18.69m 25p 

2 Sam Mathieu 18.51m 22p 

3 Casper Maenen 13.69m 20p 

4 Lars Tant 13.00m 18p 

5 Katho Monnens 12.69m 16p 

6 Juul Roosen 11.83m 14p 

7 Lora Loos 10.66m 12p 

8 Julie Plessers 10.17m 10p 

9 Alexis Vliegen 9.49m 9p 

10 Juul Damiaens 9.09m 8p 

 

ESTAFETTE                                                                              EINDRESULTAAT 

 Atleet Afstand Punten 

1 Sam, Katho, Julie 18.69m 25p 

2 Lora, Alexis, Juul Roosen 18.51m 22p 

3 Lars, Fabio, Casper, Juul 13.69m 20p 
 

 

 

 

 

 

 

 Atleet Afstand Punten 

1 Sam  Mathieu 3.02m 25p 

2 Lora  Loos 2.81m 22p 

3 Alexis  Vliegen 2.76m 20p 

4 Fabio  Matthijs 2.56m 18p 

5 Juul Roosen 2.43m 16p 

6 Julie  Plessers 2.43m 16p 

7 Katho  Monnens 2.41m 12p 

8 Casper  Maenen 2.33m 10p 

9 Lars  Tant 2.25m 9p 

10 Juul  Damiaens 2.17m 8p 

 Atleet Punten 

1 Sam  Mathieu 72p 

2 Fabio  Matthijs 63p 

3 Lora  Loos 56p 

4 Katho  Monnens 53p 

5 Juul Roosen 52p 

6 Julie  Plessers 51p 

6 Alexis  Vliegen 51p 

7 Casper  Maenen 50p 

8 Lars  Tant 47p 

9 Juul  Damiaens 37p 
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BESTE VAN
DE TEST

Klanttevredenheid
09/2021

We kunnen je vertellen waarom 
Argenta ‘Beste van de test’ is. 
Maar vraag het vooral aan onze 
klanten zelf.

Argenta Meeuwen-Gruitrode 
DORPSSTRAAT 57 2

3670 OUDSBERGEN

tel 011 79 19 83

argenta.meeuwen@argenta.be

ON 0550 957 129 RPR LIMBURG
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