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ARWB-kampioenschappen - 14x goud, 6x zilver, 9x brons 

(zondag 13 september 2015) 

Tijdens de ARWB-kampioenschappen die in het weekend van 12 en 13 september door DJA in Zundert 
werd georganiseerd hebben de CD-junioren van THOR uitstekend gepresteerd. Een enorm aantal 
medailles gingen mee naar Roosendaal: 14x goud, 6x zilver en 9x brons. De regiokampioenen zijn: Rik van 
der Made (JC, speer, discus, kogel), Marvin Lamers (JD, ver, hoog), Jaimy Schraauwen (JC, 100m, ver), 
Sem Rijnders (MD, 60mh, hoog), Jim van Mook (JC, hoog), Amy Hasselton (MC, ver, 600m, speer), Claudy 
Nouws (MC, hoog). 

 

Finale Competitie Masters - vrouwenploeg eindigt op 5e plaats 

(zondag 6 september 2015) 

Bij de finale van de competitie masters is de vrouwenploeg van THOR op een fraaie 5e plaats geëindigd. 
De THOR-ploeg bestond uit Yvonne van Arendonk-Swaans, Jeanine van Overveld, Florence van 
Rijsbergen, Karin Gelens en Monique van Dorst.  

De beslissende wedstrijd in de Nationale Mastercompetitie was op zondag 6 september jl in Beverwijk bij 
atletiekvereniging DEM. 
In totaal gaan landelijk de beste 12 ploegen door naar de finale, Na 2 succesvolle voorrondes wist de Thor-
damesploeg zich als 6e vereniging te plaatsen voor de finale.  
Voor Thor kwamen Yvonne van Arendonk-Swaans, Jeanine van Overveld, Florence van Rijsbergen, Karin 
Gelens en Monique van Dorst uit op div. atletieknummers. 
Hun prestaties: 
Yvonne van Arendonk-Swaans: Kogel 10.55m, Speer 24.27m, Disc 25.91m 
Jeanine van Overveld: 100m 15.92 (PB), 800m 2.49:21 
Monique van Dorst – Hoog 1.45m, Ver 4.25m 
Karin Gelens: 1500m 6.21:93 (PB) 
Florence van Rijsbergen 3000m 12.25:15 (PB) 
Zweedse estafette: Jeanine, Florence, Monique, Karin 2.57:41 
Door deze goede prestaties zijn we van de 6e plaats opgeklommen naar de 5e plaats.  
Onze Thor Heren Masterploeg had de 2e voorronde weliswaar meer punten behaald dan tijdens de 1e 
voorronde, maar het totaal aantal punten bleek toch net niet voldoende te zijn voor een finaleplaats. 
Jammer maar volgend jaar nieuwe kansen.  
In 2016 willen we, samen met de Heren Masters, Thor weer vertegenwoordigen op de master competitie. 
Heb je een wedstrijdlicentie en zou je ook interesse hebben om mee te doen, neem dan gerust contact op 
met Jack Gelens (e-mail jackgelens@ziggo.nl) voor meer info. 

 

 



 

 

ZNK Senioren - Mels Lambregts zilver, Veerle van Loon brons 

(zondag 30 augustus 2015) 

Op de Zuid-Nederlandse Kampioenschappen (ZNK) voor senioren hebben Mels Lambregts en Veerle van 
Loon een podiumplaats behaald. Het ZNK werd gehouden in een zonovergoten Weert bij temperaturen 
hoger dan 30 graden Celsius. Mels werd 2e op de 5000m in een tijd van 16:17.66 en Veerle werd 3e bij het 
hoogspringen met een hoogte van 1.55 m. Nog twee andere atleten van THOR waren actief: Winny 
Hasselton (speer 20.70m, 100m 13.69s serie, 13.87s finale) en Koen van Duijnhoven (800m 2:02.71). 

 

Nationale C-spelen dag 2 - Goud voor Roos Hop 

(zondag 30 augustus 2015) 

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus werd door atletiekvereniging AAC te Amsterdam de Nationale C-
spelen georganiseerd. Op de loopnummers kwamen voor THOR 2 atleten van het First Running Team in 
aktie. Voor Jens van Geel stond de 1500 meter op het programma en voor Roos Hop de 800 meter. Jens 
had pech en kwam in de tweede bocht in het gedrang wat helaas in een valpartij resulteerde, maar op 
karakter vocht Jens zich terug in de wedstrijd en binnen mum van tijd had hij weer aansluiting. De laatste 
ronde bleek dat het terugvechten zo veel energie had gekost dat strijden om een medaille er niet meer in 
zat. In de laatste van de 4 series op de 800 meter moest Roos Hop aan de bak. Na ruim 6 maanden 
blessureleed voor het eerst weer een serieuze wedstrijd om te kijken waar ze staat. De eerste ronde zat 
Roos een beetje in het gedrang en nam Shurianty Mathilda van Energie uit Barendrecht het initiatief. In de 
tweede wist Roos zich naast Shurianty te lopen en een spannend slot volgde. Bij het uitkomen van de 
laatste bocht kwam Roos naast Shurianty en sprinte ze met alles wat ze in zich had voor het goud. Roos 
pakte 10 meter voorsprong en gaf dit niet meer weg. Het eerste goud was binnen. Maar Roos had nog een 
doel, op zondag stond de 1500 meter op het programma, ook op deze afstand wilde ze graag bewijzen dat 
ze terug was na haar blessure. Op zondagmiddag 15:30 uur klonk het startschot en weg waren de meiden. 
Roos nam direct de kop maar na 400 meter ging het eigenlijk te langzaam en het tempo moest dus 
omhoog. Het tweede rondje ging gelukkig al een stuk sneller maar was de groep nog één geheel. Bij het 
ingaan van de derde ronde gaf Roos extra gas en sprinte weg van de groep. Er ontstond van een gat van 
zo\'n 50 meter wat de hele derde ronde bleef. Ook in de vierde ronde gaf Roos haar voorsprong niet meer 
uit handen en liep zo naar het 2e goud van het weekend. De dubbel was binnen en de twee gouden 
plakken gingen mee naar Roosendaal. De tweede plek ging naar Marije Heijman uit Rotterdam en derde 
werd Floor Doornwaard uit Heerden. De beloning van dit superweekend kwam door de atletiekunie die 
Roos selecteerde voor de interland tegen Duitsland voor de C jeugd die voor 5 september al weer op de 
agenda staat. Deze interland wordt ook in Amsterdam bin AAC gehouden.  

 

  



 

Nationale C-spelen (1e dag) - Goud voor Roos Hop 

(zaterdag 29 augustus 2015) 

Tijdens de eerste dag van de Nationale C-spelen zijn een aantal atleten van THOR actief geweest. Roos 
Hop behaalde een gouden medaille op de 800m in een tijd van 2.16.75. De prestaties van de overige 
atleten: Robin van Ommeren (kogel 8.85m), Amy Hasselton (ver 4.71m), Jens van Geel (1500m 4.58.32), 
Nienke Voorheijen (hoog, 1.39m), Lara van der Klugt (hoog 1.34m). 

 

Vrijwilligers bedankt! 

(zondag 9 augustus 2015) 

Vandaag een geslaagde dag om samen met een aantal vrijwilligers de fietsenstalling te ontruimen, tegels 
op te slaan, de coniferenhaag op te ruimen, afvoer naar milieustraat, graven van de kabelgoot aan de 
wedstrijdbaan en het ophalen en opslaan van tegels voor de randen van het nieuwe Jeu de Boules baan. 
Allen die meegewerkt hebben, in welke vorm dan ook, aan deze dag: HARTSTIKKE BEDANKT 

 

 

Succes voor uitgifte ledencertificaten 

(zondag 9 augustus 2015) 

Wat een succes!! De uitgifte van de ledencertificaten loopt een week en er is inmiddels voor een bedrag 
van € 16.600,00 ingeschreven. Dit betekent dat het bestuur al opdracht heeft gegeven om met de 
installateur te overleggen welke duurzame energieoplossingen mogelijk zijn. De zonnepanelen komen er 
zeker! Nogmaals er is sprake van een WIN-WIN situatie: de certificaathouders krijgen een mooie rente en 
arsv THOR kan investeren in duurzame energievoorzieningen die rechtsstreek leiden tot lagere 
exploitatielasten van het THORhonk. 

  



 

EYOF - 4e plaats voor Emma van Arendonk 

(zaterdag 1 augustus 2015) 

Op het European Youth Olympic Festival (EYOF) is Emma van Arendonk op een 4e plaats geëindigd bij het 
speerwerpen met een worp van 48.12m. 

 

EK Junioren - resultaten Manuel de Backer 

(zaterdag 18 juli 2015) 

Tijdens het EK Junioren in Eskilstuna heeft Manuel de Backer met een tijd van 30:40.38 de 9e plaats op de 
10000m behaald. Op de 5000m is Manuel op de 16e plaats geëindigd met een tijd van 15:07.42. 

 

ZNK B-junioren & BK C-junioren - 2x Goud, 2x Zilver en 2x Brons 

(zondag 12 juli 2015) 

Op het Zuid-Nederlands Kampioenschap voor B-junioren heeft Emma van Arendonk bij de werpnummers 
3x een podiumplaats behaald. Zij eindige zowel bij het kogelstoten (13.07m) als het speerwerpen (46.39m) 
op een 1e plaats. Bij het discuswerpen werd ze 3e met een afstand van 32.97m. Veerle van Loon eindigde 
bij het hoogspringen met een geslaagde sprong over de 1.50m op een 2e plaats. Goed voor de zilveren 
medaille. 
Op de Brabantse Kampioenschappen voor C-junioren heeft Amy Hasselton 2x het podium gehaald. Bij het 
verspringen behaalde zij met haar sprong van 5.05m (nieuw PR) een 2e plaats, wat een zilveren medaille 
opleverde. Een bronzen medaille was voor haar prestatie bij het speerwerpen. De afstand was daar 30.23 
m, ook een nieuw PR. 
De prestaties van alle THOR-atleten zijn via https://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/958/264/ te vinden. 

 

EYOF - Emma van Arendonk (MB) geselecteerd 

(vrijdag 3 juli 2015) 

Op basis van haar fantastische prestaties bij het speerwerpen is Emma van Arendonk (MB) geselecteerd 
voor de European Youth Olympic Festival 2015. Dit evenement vindt plaats van 26 juli tot 1 augustus in 
Tbilisi (Georgië).  
Voor informatie over de EYOF 2015 zie http://www.nocnsf.nl/tbilisi2015 

 

EK Junioren - Manuel de Backer (JA) geselecteerd 

(donderdag 2 juli 2015) 

Voor het EK Junioren in Eskilstuna (Zweden) is Manuel de Backer (JA) geselecteerd voor zowel de 5000m 
als de 10000m. Het EK Junioren is van 16 - 19 juli. 

  

http://www.nocnsf.nl/tbilisi2015


 

NK junioren - 2x Goud en 1x Zilver 

(zondag 28 juni 2015) 

Op het NK-junioren hebben Emma van Arendonk (MB) en Mels Lambregts (JA) een gouden medaille 
behaald en Manuel de Backer (JA) een zilveren medaille. Bij het speerwerpen MB was Emma 
oppermachtig. Al bij haar eerste worp liet zij zien hoe goed ze is. Met een afstand van 51.85m bleef zij alle 
concurrenten ver voor. Mels Lambregts liep op de 3000m steeple naar een mooie tijd van 9.59.76 en 
eindigde hiermee op de eerste plaats. Manuel eindigde op de 1500m met een tijd van 4.04.00 op een 
tweede plaats. Prestaties van andere THOR-atleten: Niek Visschedijk (JA) - 400mh serie 55.60s, Koen van 
Duijnhoven (JB) - 800m 2.04.21, Emma van Arendonk - kogel 13.02m (8e), discus 35.56m (10e). 

 

 

NK masters - THOR atleten op het podium 

(vrijdag 26 juni 2015) 

Het NK masters werd dit jaar in Zierikzee gehouden in het weekend van 13 en 14 juni. Van THOR deden 8 
masters mee: Gillis Bosman (M75), Chris Wouters (M75), Frans van Boven (M70), Ruud Woord (M55), 
Jeanine van Overveld (V50), Monique Snuverink-van Dorst (V45), Florence van Rijsbergen (V50) en Eltjo 
van Mechelen. Gillies deed aan 4 looponderdelen mee en eindigde op elke afstand op een 1e plaats. 
Verder mochten ook Frans (80mh), Eltjo (5000m) en Monique (hoog) op de hoogste trede van het podium 
plaatsnemen. 
 

 

2x Bronzen medaille op BK-meerkamp 

(zondag 7 juni 2015) 

In het weekend van 6 en 7 juni zijn de Open Brabantse Kampioenschappen Meerkamp gehouden. 
Atletiekvereniging GAC uit Gemert organiseerde dit kampioenschap. Vanuit THOR hebben Amy (MC) en 
Winny (MA) Hasselton meegedaan. Op de 7-kamp hebben zowel Amy als Winny met respectievelijk 3718 
en 3076 punten een 3e plaats behaald. 

 

  



 

Beste prestatie allertijden voor Emma van Arendonk 

(vrijdag 15 mei 2015) 

Tijdens de Battle of the Bs in Amsterdam is Emma van Arendonk bij het speerwerpen op een 1e plaats 
geëindigd met een afstand van 50,10m. Deze afstand was 4 centimeter verder dan haar worp van 50,06 m 
tijdens de B-competitie in Terneuzen, afgelopen zondag. De afstand van 50,10 m is ook de beste prestatie 
allertijden met een 500g speer. Met deze fantastische prestatie maakt zij een hele goede kans om 
uitgezonden te worden naar de EYOF in Georgië. 

 

 

 

Goud en brons op NSK Baan 

(vrijdag 15 mei 2015) 

Op 14 en 15 mei werden in Eindhoven de Nederlandse Studenten Kampioenschappen (NSK) Baan 
gehouden. Op de eerste dag werd door Marissa Damink (Vsen) op de 400m een bronzen medaille behaald 
met een tijd van 59.65 s, een nieuw PR! Op de tweede dag had Marissa nog meer succes. Op de 800m 
finishte zij als eerste in een tijd van 2.19.90 en ging ze met een gouden medaille naar huis. Niek Visschedijk 
(JA) liep op de 400m horden een tijd van 56.07 s en werd daarmee derde. Daarmee verdiende hij een 
bronzen medaille. 

Sportgala 2014 - Roos Hop verkozen tot sporttalent 2014 

(vrijdag 10 april 2015) 

Tijdens het Roosendaals Sportgala is Roos Hop verkozen tot sporttalent 2014. Roos Hop had in 2014 de 
1e plaats op de 1500m tijdens het NK B-junioren en NK cross voor C-junioren. Naast Roos was ook Emma 
van Arendonk genomineerd voor het sporttalent 2014. Tom Koetsenruijter was genomineerd voor Sportman 
2014, zijn meest aansprekende prestatie was de 2e plaats op de 5000m tijdens het NK senioren. Verder 
werden een groot aantal THOR-atleten gehuldigd voor hun prestaties op kampioenschappen.  

 

EK Masters - Gillis Bosman loopt 3x Nederlands record 

(zaterdag 28 maart 2015) 

Van 24 tot en met 28 maart werden de Europese Kampioenschappen Indoor voor Masters gehouden in het 
Poolse Toruń. Gillis Bosman (M75) heeft daar 3 Nederlandse records gelopen. Op de 800m liep Gillis een 
tijd van 3.20.98 (NR) en eindigde op een 8e plaats. De 1500m werd in een tijd van 6.41.56 (NR) gelopen 
wat een 7e plaats opleverde. Op de 3000m eindige Gillis op de 6e plaats in een tijd van 14.18.50 (NR). 
Verder werd de 5km cross country nog gelopen. Met een tijd van 22.04.3 eindigde hij op een 4e plaats. 



 

Emma van Arendonk werpt limiet EYOF! 

(zondag 15 maart 2015) 

Tijdens haar eerste buitenwedstrijd in 2015 heeft Emma van Arendonk vandaag in Hilversum bij het 
speerwerpen de limiet van het EYOF (European Youth Olympic Festival) geworpen. Die limiet staat op 
45m. Emma wierp in 3 van de 6 worpen verder dan die limiet! De verste worp was een afstand van 47.42m, 
ook een nieuw PR. Wat een knaller zo aan het begin van het seizoen. Dat belooft wat voor het komende 
zomerseizoen. Het EYOF wordt eind juli in Georgië gehouden. 

 

NK Junioren indoor 2015 - Brons voor Manuel de Backer 

(zondag 1 maart 2015) 

Op het NK Junioren indoor 2015 heeft Manuel de Backer (JA) een bronzen medaille behaald op de 3000m 
in een tijd van 8.40.62. Niek Visschedijk (JA) liep in de series van de 400m naar een tijd van 52.84 s. Koen 
van de Meijden (JA) was actief op de 800m. In de serie liep Koen een tijd van 2.04.57. 

 

 

NK Indoor Senioren - Goud voor Mark Nouws op 1500m 

(zondag 22 februari 2015) 

Mark Nouws heeft op het NK Indoor 2015 in Apeldoorn een gouden medaille behaald op de 1500m. Hij 
finishte in een tijd van 3.53.65. 

 

THOR-masters - 5x goud + 4x zilver tijdens NK Masters indoor 

(zondag 15 februari 2015) 

In het weekend van 14/15 februari hebben de THOR-masters Ruud Woord, Jeanine van Overveld, Frans 
van Boven en Gillis Bosman in hun mastercategorieën wederom mooie prestaties geleverd tijdens de NK 
Indoor voor masters in Apeldoorn. 
Ruud Woord (M55) – 3000m – zilver – 10.23.69 
Jeanine van Overveld (V50) – 800m – goud – 2.44.62 en 3000m - zilver - 12.12.21 
Gillis Bosman (M75) – 800m – goud – 3.26.44 en 1500m - goud - 6.51.79 
Frans van Boven (M70) – 60m – zilver – 10.64 s , 60mh - goud - 11.80 s, ver - goud - 3,34 m en hss - zilver 
- 6,49 m 

 

C-spelen indoor - Zilver voor Amy Hasselton 

(zondag 18 januari 2015) 

Tijdens de C-spelen indoor heeft Amy Hasselton (MC1) een zilveren medaille behaald op de 600m met een 
tijd van 1.45.55. Naast de 600m deed Amy ook mee aan het verspringen. In de kwalificatie sprong ze 
4.71m en plaatste ze zich voor de finale. Helaas had ze 3 foutsprongen in de finale. Nienke Voorheijen 
(MC2) behaalde een 9e plaats bij het hoogspringen met een hoogte van 1.45m. 



 

EK cross - Manuel de Backer geselecteerd 

(dinsdag 25 november 2014) 

Manuel de Backer (18) is geselecteerd voor het Nederlands team dat mee gaat doen aan EK cross in het 
Bulgaarse Samokov. Oranje komt op zondag 14 december 2014 met zes atleten in actie. 

 

 

Roos Hop - 1e plaats bij internationale Zilvermeercross in Mol (B) 

(zondag 9 november 2014) 

Zondag 9 november werd het internationale cross-seizoen geopend met de Lotto Zilvermeercross langs de 
prachtige meren van Mol ( België ). 
De Nederlandse mila ( midden en lange afstand ) jeugdselectie was zaterdag 8 november onder leiding van 
bondscoach Grete Koens afgereisd naar België om zich goed voor te kunnen bereiden op de 1e belangrijke 
cross van het nieuwe seizoen. Zaterdag stond er de kennismaking met het parcours en een lichte training 
ter voorbereiding op het geweld van zondag op de agenda. De wedstrijdorganisatie had voor de NL 
jeugdselectie een soort all-inclusive pakket verzorgd. Van avondeten tot vakantiehuisjes om te overnachten 
tot ontbijt- en lunchpakketten. Hier werd door alle ateleten en begeleiding dankbaar gebruik gemaakt. 
 
De Roosendaalse Roos Hop mocht samen met de Barendrechtse Shurianty Mathilda Nederland 
vertegenwoordigen in hun leeftijdscategorie C junioren. Om 11:45 uur klonk op zondag 9 november het 
startschot voor hun race over 2100 meter door afwisselend het mulle strandzand en het bos. De eerste 2 
ronden bleef een groepje van 8 atleten kort bij elkaar, maar In de laatste ronde nam Roos Hop het initiatief 
en had in korte tijd een gat van 10 seconden geslagen met haar achtervolgsters. Deze voorsprong gaf 
Roos niet meer prijs. Shurianty had ook een goede laatste ronde door van de 5e plek door te stoten naar de 
2e plek. 1 en 2 voor Nederland, de bondscoach was dan ook dik tevreden. 

 

 

NK meerkamp CD-junioren 

(zondag 21 september 2014) 

In het weekend van 20 en 21 september werd in Tilburg het NK-meerkamp voor CD-junioren 
georganiseerd. Op grond van haar prestaties werd Amy Hasselton (MD)toegelaten om mee te doen aan dit 
NK. Na een goede start op de 1e dag, met een PR op de 60m horden (10.62s) en hoogspringen (1.40m)en 
een goede afstand bij het speerwerpen (24.03m), was de 2e dag redelijk. Bij verspringen was de afstand 
4.63m, kogel 8.02m en de tijd op de 600m was 1.47.14. Deze prestaties leverde een puntentotaal van 3019 
punten waar Amy 10e werd in een veld van 24 atleten. 



 

D-spelen - Brons voor Amy Hasselton (verspringen) 

(zondag 7 september 2014) 

Amy Hasselton heeft op de D-spelen bij het verspringen met een sprong van 4.71m een bronzen medaille 
gewonnen. In haar eerste poging liet zij direct al een afstand van 4.63m meten. Met die afstand liet ze zien 
dat ze goed in vorm is. Maar na 5 sprongen stond ze op de 5e plaats. Met 4.71m in haar laatste poging 
stelde ze de 3e plek veilig. Amy bereikte ook de halve finale op de 60m horden door in de serie 10.81 te 
lopen. Maar na het verspringen was de kracht weg en moest ze na de 4e horde stoppen.  

 

 

6x Goud voor THOR op ARWB-kampioenschappen 

(zaterdag 6 september 2014) 

Zaterdag 6 september zijn de ARWB-kampioenschappen CD-junioren gehouden. Een groot aantal CD-
junioren streden op de vele onderdelen om de titel. Titels waren er voor de volgende THOR-atleten: Nienke 
Voorheijen (MC, hoog), Marvin Lamers (JD, 1000m en ver), Lara van der Klugt (MD, 600m), Jim van Mook 
(JD, hoog), Amy Hasselton (MD, speer). In totaal waren er 27 podiumplaatsen voor de THOR-atleten (6x 
goud, 9x zilver en 12x brons). Tweemaal een compleet THOR-podium: MC hoog en JD 1000m. De 
volledige uitslagen zijn beschikbaar op de website. 

 

C-interland Westfalen - Nederland 

(zaterdag 6 september 2014) 

De 39e editie van de C-interland tussen Nederland en Westfalen (D) werd dit jaar in Rheine (D) gehouden. 
Een team van C-junioren jongens en meisjes uit Nederland strijd op een groot aantal onderdelen tegen een 
team Duitse atleten uit Westfalen. Voor Nederland worden 2 atleten per onderdeel bij zowel de jongens als 
de meisjes geselecteerd. De C-junioren die tijdens de C-spelen als eerste geeindigd zijn op een onderdeel 
worden sowieso geselecteerd voor het Nederlands team. De tweede atleet wordt op basis van de prestaties 
van het afgelopen jaar geselecteerd.  

Dit jaar zijn 3 THOR-junioren geselecteerd. Emma van Arendonk won op de C-spelen het speerwerpen en 
was zo zeker van een plaats in het Nederlands team. Martin Oonincx en Roos Hop eindigden allebei als 
tweede, Martin op de 300mh en Roos op de 800m. Op basis van hun prestaties zijn ze toch geselecteerd. 

Zaterdag 6 september ging de reis van deze atleten met hun ouders via Papendal, waar de atleten zich 
moesten verzamelen, naar Rheine. 
Roos Hop was een van de weinige 1e jaars C-junioren maar dat weerhield haar niet om een zeer sterke 
800m te lopen. Zij eindigde op een tweede plaats in een tijd van 2.18.90. 
Bij het speerwerpen liet Emma van Arendonk zien dat zij de beste op dit moment is, zij won de wedstrijd 
met een afstand van 42.15m. 
Martin was ook nu weer sterk op de 300m horden. Hij finishte met een tijd van 39.50 s op een fraaie 2e 
plaats. 

Het Nederlands team bestond uit veel sterke atleten die op alle onderdelen veel punten verzamelden. Met 
overmacht won Nederland van Westfalen.  

  



 

2e Dag van de C-spelen - Goud voor Emma, zilver voor Martin 

(zondag 31 augustus 2014) 

Met een fantastische worp van 47.35 m heeft Emma van Arendonk laten zien dat zij de beste is bij het 
speerwerpen. Met deze beste jaarprestatie bij zowel de C- als B-meisjes mocht Emma de gouden medaille 
in ontvangst nemen. Emma piekte op het juiste moment, vier van de zes worpen waren verder dan haar 
oude PR. De tweede medaille voor THOR kwam op naam van Martin Oonincx. Met een tijd van 40.31s 
eindigde hij op een tweede plaats op de 300m horden. Op de 1500m viel Roos Hop net buiten de prijzen, 
ze eindigde op een vierde plaats.  

 

 

1e Dag van de C-spelen - Zilver voor Roos Hop (800m) 

(zaterdag 30 augustus 2014) 

Op de C-spelen heeft Roos Hop op de 800m een zilveren medaille gewonnen met een tijd van 2.18.31. 
Martin Oonincx viel net buiten de prijzen op de 100m horden. Hij eindigde op een 4e plaats met een tijd van 
13.94s. Emma van Arendonk was actief op kogel en discus en bereikte op beide onderdelen de finale. Bij 
het kogel eindigde zij met een afstand van 12.64m (nieuw clubrecord) op een 5e plaats en bij het discus op 
een 6e plaats met 31.59m. Jens van Geel liep op de 1500m een tijd van 4.53.76. Iris en Nienke Voorheijen 
waren actief bij het hoogspringen, de behaalde hoogte voor Iris was 1.38m en voor Nienke 1.48m. 

 

Mark Nouws mist EK-limiet op 0.15s 

(zaterdag 2 augustus 2014) 

Na de fantastische prestatie op de 1500m tijdens het NK van het vorig weekend ging Mark deze zaterdag 
op jacht naar de EK-limiet voor de 1500m. Deze limiet staat op 3.39.90. In het hoofdprogramma van de 
Memorial Rasschaert in Ninove finishte Mark echter in een tijd van 3.40.05, dat is maar 0.15s boven de 
limiet. Wel een nieuw PR en een nieuw clubrecord. 

  



 

NK Atletiek - Mark Nouws goud op de 1500m 

(zondag 27 juli 2014) 

Mark Nouws doet het weer! Net als vorig jaar heeft Mark een gouden medaille behaald op de 1500m tijdens 
het NK Atletiek in een tijd van 3.51.68. 
Foto Kees Nouws (www.sportbeelden.com). 

 

 

 

NK Atletiek -Tom Koetsenruijter zilver op 5000m 

(zaterdag 26 juli 2014) 

Tijdens de eerste dag van het NK Atletiek is Tom Koetsenruijter met een tijd van 14.43.30 als 2e gefinisht 
op de 5000m. Een prima resultaat! In de series van de 1500m kwalificeerde Mark Nouws zich voor de finale 
die op zondag gelopen wordt. Niek Visschedijk liep in de series van de 400m horden een tijd van 56.93s. 
Foto Kees Nouws (www.sportbeelden.com). 

 

 

NK junioren - dag 3 - Brons voor Emma en Manuel 

(zondag 6 juli 2014) 

NK junioren 2014 – dag 1 – Brons voor Niek Visschedijk (JA) op 400m horden 

Op de eerste dag van het NK junioren in Amsterdam heeft Niek Visschedijk een bronzen plak behaald op 
de 400m horden. Er waren geen series, Niek kon direct naar de finale. Het was een geweldig gevecht om 
plaats 2, 3 en 4. Niek eindigde in een tijd van 55.88s met een voorsprong van maar 0.01s op nummer 4. 
Deze tijd is een nieuw PR maar ook een nieuw clubrecord. Het oude clubrecord van Michael de Ruiter 
(56.04 s) stamde uit 1994. 



Op de 400m horden, maar dan bij de B-junioren jongens, eindigde Martin Oonincx op een verdienstelijke 4e 
plaats in mooie tijd van 57.33 s. In de serie was Martin sneller geweest, daar liep hij de 400m horden in een 
tijd van 57.07s en kwalificeerde hij zich als tijdsnelste voor de finale. Net zoals bij Niek verbeterde Martin 
met deze tijd zijn PR. Let op, Martin is nog maar C-junior. Dat belooft veel voor de toekomst. 

Bij de jongens A-junioren liep Carliho Suijkerbuijk op de 10000m met een tijd van 35.40.26 naar een mooie 
4e plaats. 
Koen van der Meijden (JA) was op deze 1e dag actief op de 800m. In zijn serie finishte hij als 8e in een tijd 
van 2.02.23. 

NK junioren 2014– dag 2 - Goud voor Rik Palings (JA) en Roos Hop (MC) 

Vier THOR-junioren waren actief op de 2e dag van het NK-junioren en twee van hen gingen met een 
gouden medaille naar huis. 
Rik Palings (JA) eindigde op de 3000m steeple chase op 1e plaats met een tijd van 10.39.29. Een niet zo'n 
populair onderdeel, er liepen maar 3 atleten in de finale. Rik was duidelijk sterker zijn twee tegenstanders, 
hij had ruim 35 s voorsprong op nummer 2. 
Rik liep ook nog in de series van de 1500m. Maar met een tijd van 4.21.87 kon hij zich niet plaatsen voor de 
finale. 
 
Op de 1500m voor de meisjes B-junioren liep Roos Hop (MC) een uitstekende race en na een felle 
eindsprint eindige zij met een tijd van 4.45.59 op een zeer mooie 1e plaats. Het was een zeer tactische race 
waarbij de eerste ronde niemand de kop wilde nemen waardoor het tempo laag lag. Roos bleef in 3e positie 
een goede controle over de race houden en had voldoende over om in de eindsprint toe te slaan. Met maar 
0.15 s voorsprong op nummer 2 en de nummers 3 t/m 5 die binnen 2,5 s finishten. 

Voor Koen van der Meijden (JA) stond de 400m op het programma. In de series kwalificeerde hij zich met 
een tijd van 52.91 s voor de halve finale. Jammer dat Koen dit niveau niet haalde in de halve finale. Daar 
liep hij in de 2e halve finale een tijd van 54.17 s, beduidend langzamer dan in de series. Helaas kon hij zich 
met deze tijd niet kwalificeren voor de finale. 

Marissa Damink (MA) had vandaag ook de 400m op het programma staan. Geen series maar direct een 
halve finale. Met een tijd van 1.02.90 kon zij zich echter niet plaatsen voor de finale. 

NK junioren 2010 – dag 3 - Brons voor Emma van Arendonk (MC) en Manuel de Backer (JA) 

Bij het speerwerpen voor de B-junioren meisjes heeft Emma van Arendonk (MC) laten zien wat voor een 
werptalent zij is. Vier van de zes worpen waren ruim over de 40m. En met haar worp van 41.70m in de 2e 
poging eindigde Emma op een zeer verdienstelijke 3e plaats. Een dik PR, maar ook een dikke verbetering 
van het clubrecord dat sinds 1995 op naam stond van Ingvild Snoeys met een afstand van 40.30m. 

Op de 5000m voor A-junioren waren twee THOR-atleten actief, Manuel de Backer en Mels Lambregts. 
Manuel eindigde met zijn tijd van 15.15.44 op een fraaie 3e plaats en ging met een bronzen medaille naar 
huis. Mels liep een tijd van 15.57.63 en finishte op een 8e plaats. 

 

NK junioren - dag 2 - Goud voor Rik Palings en Roos Hop 

(zaterdag 5 juli 2014) 

Tweemaal goud voor de THOR-junioren op de 2e dag van het NK junioren. Rik Palings (JA) eindigde op de 
1e plaats bij de 3000m steeple chase met een tijd van 10.39.29. Roos Hop (MC) liep met een tijd van 
4.45.49 naar een 1e plaats op de 1500m bij de B-junioren. Koen van der Meijden strandde op de 400m in 
de halve finale met een tijd van 54.17s. Marissa Damink (MA) kwam ook niet verder dan de halve finale op 
de 400m in een tijd van 1.02.90. 
Voor een verslag van de resultaten van de THOR atleten op het NK klik hier 

  

http://www.thor-roosendaal.nl/algemeen/nieuws/verslag_nk_junioren_201407040506.htm


 

NK junioren - dag 1 - brons voor Niek Visschedijk 

(vrijdag 4 juli 2014) 

Op de eerste dag van het NK junioren heeft Niek Visschedijk in een spannende race een bronzen plak 
behaald op de 400m horden. Na een spannende strijd om plaats 2, 3 en 4 finishte Niek in een tijd van 
55.88s met maar 0.01s verschil met nummer 4. Deze tijd is een nieuw PR maar ook een nieuw clubrecord. 
Het oude clubrecord van Michael de Ruiter (56.04 s) stamde uit 1994. 
C-junior Martin Oonincx eindigde op de 400m horden voor B-junioren op een zeer verdienstelijke 4e plaats 
in een tijd van 57.33s. Carliho Suijkerbuijk (JA) werd ook 4e maar dan op de 10.000m in een tijd van 
35.40.26. Koen van der Meijden (JB) finishte in de 1e serie van de 800m op een 8e plaats in een tijd van 
2.02.24 
Voor een verslag van de resultaten van de THOR atleten op het NK klik hier 

 

Masters THOR grossieren in 1e plaatsen op NK Masters 2014 

(zondag 15 juni 2014) 

Het NK masters werd dit jaar in Utrecht gehouden in het weekend van 14 en 15 juni. Van THOR deden 6 
masters mee: Frans van Boven (M70), Ruud Woord (M55), Jeanine van Overveld (V50), Monique 
Snuverink-van Dorst (V45), Naima Bosman (V45) en Eltjo van Mechelen. Alle atleten behaalden een 1e 
plaats (9x), een 2e plaats (1x) en een 3e plaats (4x). 
 
De oudste masters van de groep is Frans van Boven. Frans kwam op 7 onderdelen uit: ver, hoog, hink-
stapspringen, 100m, 200m, 80m horden en 300m horden. Bij 4 onderdelen eindigde Frans op de 1e plaats, 
bij 1 onderdeel op de 2e plaats en bij 2 onderdelen op de 3e plaats. Voor de prestaties van Frans zie 
onderstaande tabel.  
Ruud Woord (M55) kwam uit op de 10.000m en eindigde met zijn tijd van 37.27.16 op een 1e plaats. 
Jeanine van Overveld liep 2 afstanden, de 800m (2.47.89) en 1500m (5.43.23). Op beide afstanden 
eindigde ze op een 3e plaats. 
Monique Snuverink-van Dorst (V45) ging bij het hoogspringen over een hoogte van 1.45 m en eindigde met 
deze hoogte op een 1e plaats. 
Naima Bosman (V45) liep ook 2 afstanden, de 1500m (4.53.39) en de 5000m (18.10.94). Op beide 
afstanden eindigde ze op een 1e plaats. 
De jongste van de groep, Eltjo van Mechelen (M35), kwam uit op de 5000m. Met zijn tijd van 15.59.16 
finishte hij als eerste en kon met een gouden medaille naar huis. 

Frans van Boven M70 100m 16.12 s 3.5 m/s 1e plaats 

Frans van Boven M70 200m 35.67 s 1.5 m/s 3e plaats 

Frans van Boven M70 80m horden 15.08 s 2.6 m/s 1e plaats 

Frans van Boven M70 300m horden 1.02.41   1e plaats 

Frans van Boven M70 verspringen 3.57 m 0.2 m/s 2e plaast 

Frans van Boven M70 hoogspringen 1.22 m   3e plaats 

Frans van Boven M70 hink-stapspringen 7.26 m 2.1 m/s 1e plaats 

Ruud Woord M55 10.000m 37.27.16   1e plaats 

Jeanine van Overveld V50 800m 2.47.89   3e plaats 

Jeanine van Overveld V50 1500m 5.43.23   3e plaats 

Monique Snuverink-van Dorst V45 hoogspringen 1.45 m   1e plaats 

Naima Bosman V45 1500m 4.53.39   1e plaats 

Naima Bosman V45 5000m 18.10.94   1e plaats 

Eltje van Mechelen M35 5000m 15.59.16   1e plaats 

http://www.thor-roosendaal.nl/algemeen/nieuws/verslag_nk_junioren_201407040506.htm


 

Goud voor D-junioren Amy en Jesse op BK 

(zaterdag 14 juni 2014) 

Tijdens de Brabantse Kampioenschappen voor D-junioren in Vuhgt hebben Amy Hasselton (MD) en Jesse 
Hendriks (JD) een gouden medaille gewonnen. Voor Amy was dat bij het verspringen. De gouden afstand 
was een sprong over 4.72m. Jesse verdiende zijn gouden medaille op de 1000m waar hij finishte in een tijd 
van 2.57.04. Bij het speerwerpen bij de meisjes vebeterde Amy haar PR naar 23.33 m. Met deze afstand 
eindigde ze op een 5e plaats. 

 

De Avond4daagse heeft de Rabobank clubkasactie gewonnen 

(maandag 9 juni 2014) 

De Avond4daagse heeft de Rabobank clubkasactie gewonnen.  

 

5x goud op Brabantse Kampioenschappen C-junioren 

(maandag 9 juni 2014) 

Op tweede pinksterdag werden de Brabantse kampioenschappen voorC junioren en de Zuid-Nederlandse 
Kampioenschappen voor B-junioren georganiseerd door AVGM in Best. Van THOR deden 6 junioren mee. 
Bij de C-junioren waren dat Mirna Wigger (80m), Emma van Arendonk (kogelstoten, speerwerpen, 
discuswerpen), Iris en Nienke Voorheijen (hoogspringen), Martin Oonincx (100m horden, verspringen. De 
B-junioren werden vertegenwoordigd door Veerle van Loon (hoogspringen). 

De wedstrijd werd om kwart voor een onderbroken omdat er een hevige onweersbui los barstte. Alle 
atleten, juryleden en toeschouwers moesten schuilen in de kantine. Na een half uur was de bui uitgeraasd 
en kon de wedstrijd weer verder gaan. 
 

 

Jongens C-junioren - 2 x goud 
Bij de C-junioren jongens was Martin Oonincx goed voor 2x goud, bij het verspringen en de 100m horden.  

Het eerste onderdeel voor Martin was het verspringen. Zijn sprong over een afstand van 5.98m, een nieuw 
PR, werd door de concurrenten niet meer verbeterd. Daarmee eindigde Martin op een eerste plaats en kon 
hij aan het eind van de middag zijn gouden medaille ophalen. 
Bij de 100m horden bleek op het laatste moment dat er 9 deelnemers hadden ingeschreven en moesten er 
dus series gelopen worden om 1 atleet te laten afvallen. In zijn serie eindigde Martin met een ruime 
voorsprong in een tijd van 13.99 s. Dat moest in de finale wel sneller kunnen. Dat gebeurde ook. In de 



finale liep Martin een tijd van 13.80 s, ook weer een nieuw PR. Met deze tijd finishte hij als eerste.  
 

 

Meisjes C-junioren - 3x goud 
Emma van Arendonk, het werptalent van THOR bij de meisjes C-junioren, kwam uit op de 3 
werponderdelen: kogelstoten, speerwerpen en discuswerpen. Bij haar eerste onderdeel het speerwerpen 
kwam ze tot een fantastische afstand van 37.27 m, goed voor een 1e plaats. Vervolgens ging Emma 
discuswerpen. Ook op dit onderdeel werd een afstand overbrugd van meer dan 30m. Met haar beste worp 
liet ze de discus landen op een afstand van 32.03 m. Ook deze worp was goed voor een 1e plaats. Dat was 
de 2e gouden medaille, nu op naar de derde. Het kogelstoten ging ook uitstekend. Emma stootte de kogel 
naar een afstand van bijna 12 meter, 11.98m. Haar doel was bereikt. Ook de 3e gouden medaille was 
binnen. 
 

 

Bij het hoogspringen gingen de zusjes Iris en Nienke de strijd aan met 14 andere C-meisjes. Iris begon op 
een lagere aanvangshoogte en moest van 1.20 naar 1.30 en vervolgens naar 1.40m. Die laatste hoogte 
haalde ze net niet. Met haar kuiten tikte ze lat op het laatste moment er af. Nienke ging beter en haalde de 
1.45m. Hiermee eindigde ze op een gedeelde 5e plaats. Iris eindigde op een gedeelde 10e plaats.. 
 

 

Meisjes B-junioren 
Het aantal inschrijvingen bij het hoogspringen voor B-junioren meisjes viel tegen, er waren maar 2 meisjes 



ingeschreven. Daarom werd er niet voor een kampioenschap gesprongen. Maar dat weerhield Veerle van 
Loon er niet van om een mooie serie sprongen uit te voeren. Tot en met de 1.55m werd de hoogte 
overwonnen in de 1e poging, een hele goede prestatie. Deze mooie serie kon ze echter niet afronden met 
een PR, op de 1.60m sprong ze bij alle drie de pogingen de lat eraf. Met de 1.55m werd Veerle 1e bij de B-
meisjes. 
 

 

 

 
 
 

 

Brab. Kamp. Meerkamp - Goud voor Martin en brons voor Amy 

(zondag 1 juni 2014) 

De THOR-atleten die ingeschreven hadden voor de Brabantse Kampioenschappen Meerkamp 2014 waren: 
Amy Hasselton (MD2), Martin Oonincx (JC2), Anna Hartendorp (MB) en Niek Visschedijk (JA). 
Anna werd in eerste instantie op de reservelijst geplaatst. Bij aankomst in Gemert bleek er toch een 
startnummer klaar te liggen voor haar. Men had verzuimd haar te informeren. Uiteraard was Anna, die pas 
in de loop van de middag zou komen als supporter, teleurgesteld. Door tussenkomst van de Jos (coach) 
kon ze alsnog op zondag deelnemen, maar voor de meerkamp was ze dus uitgesloten. 
Verder zag Niek Visschedijk wegens andere verplichtingen af van deelname. 

Zaterdag 31 mei 
Voor de meisjes D-junioren stonden de eerste dag 3 onderdelen op het programma: 60m horden, 
hoogspringen en speerwerpen. Amy Hasselton (MD2) begon met een p.r. op 60 m horden in 10,73 sec. en 
vervolgde met een fraaie 1,35 m op hoog. Bij het speerwerpen wierp ze een afstand van 19,35 m. 
 
De jongens C-junioren moesten op de eerste dag van de meerkamp vier onderdelen doen: 100m, 
verspringen, kogelstoten en hoogspringen. Martin Oonincx (JC2), bleef op de 100m net een honderste 
boven zijn p.r. Met 11,94 sec. won hij dit eerste onderdeel. Op het tweede onderdeel verspringen werd hij 
tweede met een sprong van 5,87 m, een p.r. outdoor. Met de kogel van 4 kg kwam hij helaas niet verder 
dan 9,06 m en hij liet merken hiermee niet tevreden te zijn. Bij het hoogspringen evenaarde hij zijn p.r. met 
een fraaie sprong op 1,60 m. 

Zondag 1 juni 
Op de tweede dag van de meerkamp stonden voor Amy het verspringen, kogelstoten en de 600m te 



wachten. Amy begon met het verspringen, waarbij in eerste instantie haar tweede sprong onterecht 
ongeldig verklaard werd. Omdat er geen afdruk te zien was, diende Jos (coach) een protest in en dit werd 
toegewezen. Amy sprong met haar extra sprong een nieuw p.r. van 4,76 m. Bij het kogelstoten stootte ze 
de kogel naar een afstand van 7,93 m en de afsluitende 600 m won ze in 1.43.96 (p.r.) in een tactisch 
goede race. 
 
De onderdelen voor de C-junioren op deze tweede dag zijn: 100m horden, discuswerpen, speerwerpen en 
de 1000m. Op het eerste onderdeel, de 100m horden, liep Martin naar een fraaie tijd van 13,93 s (voor het 
eerst onder de 14 s). Met deze tijd eindigde hij op een tweede plek. Bij het discuswerpen landde de discus 
op een afstand van 24,68 m. Omdat werpnummers bij Martin meer moeite kosten was het zaak om in ieder 
geval bij speerwerpen een geldige worp te hebben. Hij kwam tot een worp van 28,27 m. Als afsluiting van 
zijn achtkamp stond de 1000 m op het programma, behoorlijk zwaar in de warmte en na 2 intensieve dagen 
sporten. Hier veroverde Martin een fraaie 2e plaats met een p.r. in 3.00.99. 
 
Anna (MB), die pas vandaag haar nummer kreeg, deed haar sportieve plicht met 3,99 m bij het verspringen 
en 23,75 m bij speer. Omdat Anna de onderdelen van de eerste dag gemist had kon ze niet geklasseerd 
worden, dus de 800 m liet ze aan zich voorbij gaan. Haar sportieve houding verdient ook zeker een 
vermelding! 
 
Eindklasseringen: 
In de open wedstrijd behaalde Amy een 4e plaats met 2945 punten en Martin werd 4e met 5185 punten. 
 
Het Brabants Kampioenschap eindigde voor de Thorren als volgt: 
- Meisjes D-junioren - 3e plaats voor Amy Hasselton op de zeskamp en brons. 
- Jongens C-junioren - 1e plaats voor Martin Oonincx op de achtkamp en goud. 

Ondanks enkele spannende momenten kan Thor terugkijken op een sportief prima weekend. De medailles 
waren voor onze atleten volledig verdiend. Er zijn zeker mogelijkheden om hier volgend jaar met een 
grotere delegatie aanwezig te zijn. 

 

 

Martin Oonincx (JC) loopt Nederlands record op 300m horden 

(zondag 25 mei 2014) 

Zondag 25 mei hebben drie THOR-atleten tijdens een limietwedstrijd in Zele (België) prima gepresteerd op 
de lange horden nummers.  
De omstandigheden waren prima om tot goede tijden te komen, geen wind en een lekker zonnetje. 
 
Martin Oonincx (C-junior) nam deel aan de 300m horden. Hij excelleerde in een prima race en kwam tot 
een fantastische tijd van 38.84 sec. 
Dit is een verbetering van het Nederlands record uit 2005, dat stond op 38.92 sec.  
 
Niek Visschedijk en Koen van de Meijden, beide A-junior, liepen de 400m horden. 
Zowel Niek als Koen liep een persoonlijk record. 
Niek legde de afstand af in 57.36 sec en Koen dook voor het eerst onder de minuut en liep 58.88 sec. 
 

 

Clubrecord voor Martin Oonincx (JC) op 100m horden 

(zaterdag 19 april 2014) 

Tijdens een open wedstrijd bij AV Sprint in Breda heeft Martin Oonincx (JC) het clubrecord op de 100m 
horden verbeterd. Het oude record van 1995 (14.55 sec) werd scherper gezet naar 14.32. 

  



 

Wereldkampioenschap Indoor Masters 

(donderdag 10 april 2014) 

Van 25/30 maart 2014 zijn de Wereldkampioenschappen Indoor Masters gehouden in Boedapest, 
Hongarije. 
THOR werd daar vertegenwoordigd door Gillis Bosman en Frans van Boven allebei M70. 
 
Na wat bezoekjes aan deze mooie stad aan de Donau moest er ook nog gesport worden. 
Dat gebeurde in de Syma hallen tussen het oude en nieuwe Ference Puskas stadion. 
 
Gillis begon met de 800m in 3.14.81 min wat een 18e plaats opleverde van de 21 deelnemers. 
Vervolgens stond de 1500m op het programma. Deze afstand liep Gillis in een tijd van 6.32.44 min. 
Met deze tijd eindigde hij op een 15e plaats van de 21 deelnemers. 
Gillis was zeer tevreden met deze tijden. 
 
Frans deed mee aan de pentathlon met als resultaten: 
- 60 mtr horden 11,46 sec 
- Verspringen 3,86 mtr 
- Kogel 7,66 mtr 
- Hoogspringen 1,30 mtr 
- 1000 mtr 5.47.80 min 
Met deze prestaties eindigde Frans op een 11e plaats met 2820 punten. 
 
Individuel deed Frans nog de 60 mtr horden. 
In de halve finale finishte hij met een tijd van 11,28 sec en plaatste hij zich voor de finale. 
De tijd in de finale was 11,56 sec wat een 6e plaats op wereldniveau opleverde en een van oor tot oor 
glunderende Frans. 

De laatste dag waren er de estafettes 4x200mtr. 
De Nederlandse ploeg M70 was van hoog THOR-gehalte. 
Met Frans van Boven THOR, Gillis Bosman THOR, Piet Verbeek oud THOR-lid nu AV56 Goes en 
Christiaan Mettrop Spark Spijkenisse. 
Door dit estafetteteam werd een tijd gelopen van 2.21.17 min een nieuw Nederlands record landenteams. 
Met deze tijd eindigde het team op een 5e plaats bij de wereldploegen, een zeer geslaagde laatste dag. 

 

 

  



 

Goud voor Mark Nouws op 3000m NK indoor 

(zondag 23 februari 2014) 

Mark Nouws heeft op het NK Indoor 2014 in Apeldoorn een gouden medaille behaald op de 3000m. Hij 
finishte in een tijd van 8.10.60. Met deze tijd verbeterde Mark ook het clubrecord uit 1997 van Jeroen van 
Damme. Voor de video van de race zie https://vimeo.com/87394989. 

 

2x Goud en 2x Brons voor THOR bij BK cross 2014 

(zondag 16 februari 2014) 

Op het BK cross 2014 hebben THOR-atleten 2x goud en 2x brons behaald. Roos Hop (MC) snelde in een 
tijd van 10.45 (3km) naar een eerste plaats. Jesse Hendriks (JD) eindigde met zijn tijd van 7.14 (2km) ook 
op de eerste plaats. Brons was er voor Rik Palings (JA) met een tijd van 23.11 (6km) en voor Amy 
Hasselton (MD)die op de 2km een tijd had van 8.19. De prestaties van de overige THOR-atleten: Jelle van 
Geel (JPB, 6e, 7.40, 1.5km), Joep van Geel (JD, 19e, 9.16, 2km), Jens van Geel (JC, 4e, 10.50, 3km), 
Martin Oonincx (JC, 6e, 10.56, 3km), Max Donkersloot (JC, 7e, 11.00, 3km), Laura Rijvers (MA, 5e, 22.53, 
4km), Jos Oonincx (M55, 14e, 35.04, 7km). 

 

Medailleregen voor THOR-atleten op NK Masters Indoor 2014 

(zondag 16 februari 2014) 

Het NK indoor voor Masters in Apeldoorn (15/16 februari) is zeer succesvol verlopen voor 3 atleten van 
Thor. Zij wisten een groot aantal medailles te behalen op diverse atletiekonderdelen. Frans van Boven 
(M70)wist 5 gouden medailles te behalen op de onderdelen 60mh (11.17s), 200m (34.92s), ver (3m70), hss 
(7m62) en hoog (1m28) en een zilveren medaille op de 60m (9.93s). Gillis Bosman (M70) streed ook mee 
op de onderdelen 800m (3.12) en 1500m (6.36) waarbij hij een gouden en respectievelijk een zilveren 
medaille behaalde. Jeanine van Overveld (V50) stond aan de start bij de 800m (2.45), 1500m (5.44) en 
3000m (12.19) en won hierbij 3x zilver. 

 

  



 

Mark Nouws - sportman van het jaar 2013 

(vrijdag 31 januari 2014) 

Op het sportgala Roosendaal 2013 is Mark Nouws gekozen als sportman van het jaar 2013! Mark werd in 
2013 zowel indoor als outdoor Nederlands kampioen op de 1500m. Arnold Vanderlyde , voormalig 
bokskampioen en topsporter, reikte de prijs uit. De overige genomineerden bij de mannen waren Melvin 
Ornek (turnen) en Anthon Knobel (karate). THOR was goed vertegenwoordigd op het sportgala. Ineke 
Stofmeel was genomineerd voor sportvrouw van het jaar. Tevens waren er een groot aantal kampioenen, 
zowel bij de jeugd als senioren/masters,die gehuldigd werden. Foto's door Erik van Leeuwen (www.erki.nl) 
en Teus Klein. 

 

 

Podiumplaatsen bij D- en C-spelen indoor 

(zondag 19 januari 2014) 

In het weekend van 18 en 19 januari werden in Apeldoorn de D- en C-spelen indoor georganiseerd. De 
THOR-atleten Jesse Hendriks (JD2) en Martin Oonincx (JC2) mochten voor hun prestaties een medaille in 
ontvangst nemen. Voor Jesse Hendriks was dat een zilveren medaille op de 1000m met een tijd van 
3.01.75. Martin Oonincx behaalde een 3e plaats op de 60m horden in een tijd van 8.59s, tevens een nieuw 
clubrecord. Bij het verspringen eindigde Martin op een 6e plaats met een afstand van 5.84 m. Amy 
Hasselton (MD2) werd, na een felle eindsprint, 4e op de 600m met een tijd van 1.48.94. Eerder op de dag 
had Amy zich ook, op het nippertje, gekwalificeerd voor het verspringen. Maar doordat ze een blessure 
opliep bij het inspringen moest zij zich helaas afmelden.  

 

NK Marathon - Goud voor Chris Wouters, brons voor Rien Bastiaansen 

(zondag 13 oktober 2013) 

Op het NK Marathon in Eindhoven eindigde Chris Wouters (M55) met een tijd van 2.55.19 op de eerste 
plaats in zijn categorie. Rien Bastiaansen (M55) kwam met zijn tijd van 2.56.29 ook op het podium en wel 
op de derde plaats. De prestaties van de overige THOR atleten die aan het NK marathon deelnamen: 
Patrick Marien (M35, 3.02.24), Marc Gunter (M45, 2.48.32), Kees van de Riet (M45, 3.06.38), Christiaan 
Klaverdijk (M45, 3.18.07).  

  



 

Naima Bosman - goud op NK 10km 

(zondag 29 september 2013) 

Op het NK 10km in Utrecht is Naima Bosman in een tijd van 37.04 Nederlands kampioen geworden in de 
categorie V40. Bij de junA liep Mels Lambregts met een tijd van 34.35 naar een 8e plaats. Jesper Mannie 
werd bij Msen 20e met een tijd van 37.34. Gillis Bosman (M70) eindigde op een fraaie 7e plaats, zijn tijd 
was 50.52. 

 

D-spelen: Goud voor Amy Hasselton, Roos Hop en Jesse Hendriks 

(zondag 8 september 2013) 

Amy Hasselton (MD1) heeft op de D-spelen in Amsterdam een gouden medaille gewonnen bij het 
verspringen. In haar 5e poging sprong ze een afstand van 4.68m, een verbetering van haar PR met 20cm. 
In spanning moest ze de laatste poging van de overige finalisten afwachten, maar niemand sprong verder. 
Even later mocht Amy op de hoogste trede van het podium haar medaille in ontvangst nemen. Op de 
1000m waren twee THOR-atleten zeer succesvol. Zowel Roos Hop (MD2) als Jesse Hendriks (JD1) zijn op 
deze afstand als eerste geÃ«indigd. Roos kon in een zeer spannende eindsprint nog net voor nummer 2 
finishen, in een tijd van 3.00.41. Ook bij Jesse werd er flink strijd geleverd. Maar ook hij kon met een 
eindsprint de anderen voor blijven. Zijn tijd was 3.03.64. Jens van Geel (JD2) heeft op de 1000m een tijd 
gelopen van 3.11.11 en eindigde op een 13e plaats. Bij het hoogspringen MD2 zijn Iris en Nienke 
Voorheijen actief geweest. Met een hoogte van 1.25m eindigde Iris op een 20e plaats. Nienke eindigde op 
een 6e plaats met een hoogte van 1.40m. 

 

 

Competitieteam vrouwen masters eindigen als 8e in finale 

(zondag 8 september 2013) 

Het competitieteam vrouwen masters is in de competitiefinale op een fraaie 8e plaats geeindigd. 
Op zondag 8 september vond de finale van de masterscompetitie plaats in Utrecht op de nieuwe 
atletiekbaan van Phoenix. 

 Het team van THOR bestond uit: Naïma Bosman (3000m), Marian Verbruggen (1500m), Yvonne Langen - 
van Overveld (kogel, 1500m), Jeanine van Langen (100m, 800m), Monique Snuverink - van Dorst (hoog, 
ver), Yvonne van Arendonk - Swaans (kogel, speer, discus). Op de 3000m liep Naïma iedereen eruit, haar 
tijd van 10.37.35 leverde veel punten op. Yvonne van Arendonk bij het kogelstoten (4 kg) met een afstand 
van 9.40m een nieuw clubrecord gestoten. Bij het discuswerpen kwam Yvonne tot een afstand van 27.52m 
en bij het speerwerpen was de beste worp 23.23m. Jeanine zorgde voor de nodige punten met haar snelle 
800m race in 2.44.46. Op de 100m liep Jeanine een tijd van 16.40s. De zweedse estafette wist het THOR-
team, met een tijd van 2.45.02, sneller af te leggen dan in de voorrondes. Monique sprong bij het 
hoogspringen over 1.40 m en en met verspringen bereikte ze een afstand van 4.03 m. Marian en Yvonne 
Langen liepen beide de 1500m. Marian finishte in een tijd van 5.53.53 en Yvonne in een tijd van 6.58.01. 



Kortom een goede wedstrijd met ruim 600 punten meer dan in de voorronde.Dat puntentotaal was goed 
voor een 8e plaats van de 12 ploegen die deelnamen aan deze finale.

 

 

World Master Games 2013 (Torino, ItaliÃ«) 

(zondag 1 september 2013) 

Gillis Bosman (M70) heeft op de World Master Games 2013, die in Torino ItaliÃ« werden georganiseerd, 
aan 5 onderdelen meegedaan. De omstandigheden waren niet makkelijk, in het stadion was het wel 40 
graden Celsius. De resultaten: 10 km - 56:38 (14), 800m - 3:24.39 (8), 5 km - 25:53 (11), 1500m - 6:50.20 
(8) en 4x400m - 5:04.93 (5). 

 

NK Atletiek - Goud voor Mark Nouws op 1500m 

(zondag 21 juli 2013) 

Mark Nouws is met een tijd van 3.52.61 als eerste gefinisht op de 1500m tijdens het NK Atletiek in een 
zonovergoten Amsterdam. Het was een spannende eindstrijd want Mark had op de eindstreep maar een 
voorsprong van 0.2 seconde. 

 

Goud voor Roos Hop tijdens Brabants Kampioenschap D-junioren 

(zondag 16 juni 2013) 

Met een tijd van 3.05.01 is Roos Hop Brabants kampioen geworden op de 1000m. Ze finishte in haar serie 
met een voorsprong van ruim 14 seconden op nummer 2. Amy Hasselton werd 5e bij het verspringen met 
een afstand van 4.35 m. 

  



 

Brabants Kampioenschap C-junioren - 4x goud, 1x brons 

(zondag 9 juni 2013) 

Tijdens het Brabants Kampioenschap C-junioren, dat op zondag 9 juni in Oosterhout gehouden werd, heeft 
Emma van Arendonk 3x op de hoogste trede van het podium gestaan. Bij zowel het speerwerpen (31.68 
m), kogelstoten (9.70 m) als het discuswerpen (24.70 m) verdiende zij met haar prestatie een gouden 
medaille. Bij het hoogspringen meisjes eindigde Veerle van Loon (1.45m) op een 1e plaats, na het springen 
van een barrage. Kelsey Cools werd 3e ook met een hoogte van 1.45m.  

 

 

Zuid Ned. Kampioenschap B-jun - Mels Lambregts goud op 3000m 

(zondag 9 juni 2013) 

Mels Lambregts heeft op het Zuid Nederlands Kampioenschap B-junioren, dat op zondag 9 juni in 
Oosterhout georganiseerd werd, een gouden medaille behaald op de 3000m met een tijd van 9.24.50. 

 

  



 

Successen op Brabants Kampioenschap meerkamp in Gemert 

(zondag 9 juni 2013) 

Op de Brabantse Kampioenschappen meerkamp in Gemert hebben op 8 en 9 juni vier THOR atleten 
deelgenomen. Martin Oonincx werd Brabants kampioen bij de C-junioren 1e jaars en Niek Visschedijk werd 
tweede bij de B-junioren. Anna Hartendorp (C-juniore 2e jaars) had pech bij het hoogspringen, maar 
revanceerde zich tijdens een felle 600m en eindigde op een 4e plaats. Voor Amy Hasselton (D-juniore 1e 
jaars) was dit een eerste kennismaking met de meerkamp, ze behaalde een fraaie vierde plaats. Op een 
aantal onderdelen hebben de atleten ruime verbeteringen van de persoonlijke records, die zijn in de 
uitslagen terug te vinden.  

 

 

4x zilver voor THOR atleten op NK Masters 

(zondag 9 juni 2013) 

Het NK Masters 2013 werd op 8 en 9 juni 2013 gehouden in Epe. Vier THOR-masters, Ruud Woord, 
Jeanine van Overveld, Gillis Bosman en Jan van Kalmthout hebben op diverse loopnummers een mooie 
strijd geleverd met dito resultaten. Podiumplaatsen waren er voor Jeanine op 800m (2) en 1500m (2), Ruud 
op 5 km (2) en Gillis op 1500m (2). 
M55 Ruud Woord : 5km - 17:35.62 â€“ 2e plaats / 10km â€“ 37:43 â€“ 5e plaats 
V50 Jeanine van Overveld: 1500m â€“ 5:28.37 â€“ 2e plaats / 800m â€“ 2:41.78 â€“ 2e plaats  
M70 Gillis Bosman: 1500m â€“ 6:58,39 â€“ 2e plaats / 800m â€“ 3:21.93 â€“ 8e plaats 
M50 Jan van Kalmthout : 800m â€“ 2:21.60 - 9e plaats  

 

  



 

Roos Hop (MD) snelt naar beste seizoentijd op 1000m 

(donderdag 9 mei 2013) 

Donderdag 9 mei heeft Roos Hop een topprestatie geleverd tijdens de “recordwedstrijd” op de baan van 
atletiekvereniging Typhoon te Gorinchem. Daar werd een wedstrijd voor junioren georganiseerd in alle 
atletiekdisciplines met als doelstelling de baanrecords aldaar te verbreken. Roos deed mee aan de 1000 
meter en won zeer overtuigend met een sensationeel snelste seizoentijd van 2:59:92! Een verbetering van 
het Thor clubrecord uit 1990 met ruim 15 seconden. Tevens een nieuw baanrecord van Gorinchem en een 
nieuw PR. Knapper is dat deze tijd de 5e snelste tijd ooit in Nederland gelopen door een meisje D junior is. 
Het NL all times record staat op 2:55:18. Haar doel is nu om deze tijd dit seizoen uit de boeken te lopen. 

 
Tijdens deze wedstrijd eindigde Amy Hasselton (MD) met een mooie tijd van 8.90 s (met 2.9 m/s 
tegenwind) in de finale van de 60m op een 5e plaats. In de serie had Amy 8.87 s over de 60m gedaan. 
 
Bij het hoogspringen heeft Amy een hoogte gehaald van 1.26 m, ook daar werd ze 5e. 
Winny Hasselton (MB) sprong over een hoogte van 1.46 m. 
 

 

Verslag 1e competitiewedstrijd senioren vrouwen 

(zondag 28 april 2013) 

Afgelopen zondag 21 april hebben de Thor vrouwen in de eerste competitiewedstrijd in Zevenbergen een 
stap gezet om de finale van de competitie te bereiken. 
Op dit moment staan zij landelijk op de achtste plaats wat een finaleplaats betekent. 
Een belangrijk deel van de punten werd behaald door de loopsters van Jack Wouters. 
Zij hadden ook een groot aandeel in de estafetteploeg die het clubrecord op de Zweedse estafette 
verbeterde. 
Echte topprestaties werden er niet geleverd, maar omdat iedereen prestaties leverde die dicht bij hun 
persoonlijk record lagen kwamen we tot dit puntentotaal. 



De tweede wedstrijd in op 2 juni in Goes, omdat daar een groot aantal technische nummers op het 
programma staan zal het moeite kosten om de bezetting zo sterk mogelijk te maken. 
Cees Matthijssen. 
  
De uitslagen. 
   

    prestatie punten 

Kogelstoten groep 1  Marijke 8,80 505 

100 m horden Jacqueline  18,74 621 

Hoogspringen  Jacqueline  1,50 726 

800 m Laura Rijvers 2.29,32 680 

  Linda Schoenmakers 2.38,34   

Discuswerpen  Marijke 20,94 342 

100 m Femke  13,99   

  Evi 13,84 533 

400 m Laura Wientjens 62,97 689 

Verspringen Evi 4,86 643 

200 m Femke  29,11 537 

  Yvette 31,77   

3 000 m Cindy Bruls 11.54.73 499 

Zweedse estafette Laura Rijvers 2,34.44 831 

  Laura Wientjens     

  Femke      

  Evi 
    

 

A-pupillen behalen eerste plaats op Athletic Champs in Breda. 

(zaterdag 6 april 2013) 

Bij AV Sprint in Breda hebben, op zaterdag 6 april, 13 pupillen van Thor meegedaan aan de eerste 
wedstrijd â€œnieuwe stijlâ€• in onze regio. 
Het team van de A-pupillen heeft bij deze â€œAthletic Champsâ€• een afgetekende eerste plaats behaald. 
In hun categorie deden 11 teams aan deze meerkamp mee. Thor organiseert in september een dergelijke 
wedstrijd in Roosendaal.  

 



 

Goud voor Naima Bosman - NK halve marathon 

(zondag 24 maart 2013) 

Het NK halve marathon 2013 werd op zondag 24 maart in Venlo gehouden. THOR atlete Naima Bosman 
(categorie V40) heeft met haar tijd van 1:22:55 (bruto)/1:22:47 (netto) een gouden medaille verdiend. 

 

Kamervragen over verenigingswerk 

(dinsdag 12 maart 2013) 

Een artikel naar aanleiding van kamervragen over het verplichten van vrijwilligerswerk.  
Zie http://www.meerdansport.nl/index.php?page=news&id=1571 

 

Clubrecord 60m horden voor Martin Oonincx (JC) 

(vrijdag 1 maart 2013) 

Martin Oonincx heeft tijdens een indoorwedstrijd in Dordrecht het clubrecord op de 60m horden bij de 
jongens C-jun verbeterd naar een tijd van 9.67s. 

 

Clubrecord 600m voor Roos Hop (MD) 

(vrijdag 1 maart 2013) 

Roos Hop(MD) heeft in Apeldoorn tijdens het NK AB-junioren op de 600m een nieuw clubrecord gelopen 
met een tijd van 1.42.44. Met deze tijd eindigde ze in een zeer sterk deelnemersveld op een fraaie 2e 
plaats. Jesse Hendriks liep bij de jongens C-jun op de 1000m naar een 4e plaats in een tijd van 3.08.63. 

 

 

Laura Wientjens is Nederlands kampioen 1500m MJA 

(zondag 24 februari 2013) 

Tijdens het NK junioren indoor 2013 heeft Laura Wientjens (MJA) de 1e plaats behaald op de 1500m in een 
tijd van 4.48.87. Een hele mooie prestatie van Laura! Naast Laura waren nog een viertal andere atleten van 
THOR actief. Laura Rijvers (MJB) werd 7e op de 3000m in een tijd van 11.03.36. Bij de jongens waren 



Koen van de Meijden (4.26.33, 9e) en Freek Schuerman (4.27.99, 13e) op de 1500m actief. Op de 400m 
werd de halve finale bereikt door Koen (56.23s) en Niek Visschedijk (55.23s).  

 

NK senioren - Goud op 1500m voor Mark Nouws 

(zondag 17 februari 2013) 

Tijdens het Nederlands Kampioenschap voor senioren heeft Mark Nouws een gouden medaille behaald op 
de 1500m in een tijd van 3.52.07. Met een versnelling op het eind sloeg Mark een gat van 20m op nummer 
2 en 3 en kwam zo zegevierend over de finish. Zoals al eerder bericht is Mark geselecteerd voor de 1500m 
tijdens het EK indoor, over twee weken in GÃ¶teborg. Foto door Erik van Leeuwen (www.erki.nl). 

 

 

Mark Nouws loopt EK-indoor limiet voor 1500m 

(zondag 27 januari 2013) 

Mark Nouws, hier op de foto tijdens het EK Cross 2012 in Boedapest, heeft zich in het Ierse Dublin tijdens 
internationale wedstrijden op de 1500 meter gekwalificeerd voor de EK Indoor. De 22-jarige THOR-atleet en 
lid van het Team Distance Runners liep een tijd van 3.43.53, waar de Atletiekunie-limiet voor deelname aan 
de EK Indoor 3.44.00 bedraagt. Het EK-indoor wordt van 1-3 maart in GÃ¶teborg gehouden. Foto van Mark 
is genomen door Kees Nouws.  

 

 

Nationale indoorwedstrijd CD-junioren 

(maandag 21 januari 2013) 

In het weekend van 19 en 20 januari 2013 werd voor de derde maal de nationale indoorwedstrijd voor CD-
junioren in Apeldoorn georganiseerd. Dit officieuze nationaal indoorkampioenschap werd gehouden in het 
mooie Omnisportcentrum. Op zaterdag was het de beurt aan de D-junioren en op zondag voor de C-
junioren.  



Amy Hasselton (1e jaars D-junior meisjes) was de enige D-junior van THOR die aan deze wedstrijd 
deelnam. Amy deed mee op de 60m en het verspringen. Om in de finale van de 60m te komen moesten er 
eerst series en halve finales gelopen worden. Amy finishte in de 4e serie als tweede met een tijd van 8.99 
s. Met deze prestatie plaatste Amy zich voor de halve finale. In de tweede halve finale eindigde ze op een 
vierde plaats met een tijd van 9.01s. Dit was helaas niet voldoende voor een plek in de finale. 
Bij het verspringen waren de atleten in twee groepen verdeeld die eerst een kwalificatieronde (3 pogingen) 
moesten springen. Voor 12 van de 39 atleten was een plaats beschikbaar in de finale. Met een sprong van 
3.92 plaatste Amy zich eenvoudig voor de finale. Het resultaat in de kwalificatieronde telt niet mee, in de 
finale krijgen de atleten 6 nieuwe pogingen. De verste sprong van Amy in de finale was bij haar derde 
poging, de afstand was 4.18m. Met deze afstand eindigde Amy op een fraaie 6e plaats. 
 
 

 
Amy Hasselton (foto Sebastiaan Durand, http://foto.durand.nl)  

Bij de C-junioren waren dit jaar voor THOR 3 meisjes actief. Kelsey Cools (2e jaars), Veerle van Loon (2e 
jaars) en Mirna Wigger (1e jaars) hadden zich alle drie geplaatst voor het hoogspringen. Daarnaast deed 
Mirna ook nog mee aan de 60m. 
Omdat de series van de 60m voor de C-meisjes 1e jaars om 11:00 uur startten moest Mirna al vroeg 
vertrekken uit Roosendaal, zo rond 07:45 uur. Want een atleet moest zich minimaal een uur van te voren 
melden. Ogenschijnlijk fris maar toch wel zenuwachting begon ze aan de series van de 60m. Na een zeer 
goede start, Mirna was als een van de eerste weg, verloor ze in de tweede helft helaas snelheid. Met een 
tijd van 8.69 s finishte ze als vierde in haar serie. Met deze prestatie werd ze 25e in de series en net niet 
voldoende voor plaatsing in de halve finales. 
  

 
Mirna Wigger - 60m serie (foto Sebastiaan Durand, http://foto.durand.nl)  

Na een wachttijd van een paar uur, het hoogspringen stond pas laat in de middag gepland, mochten de 3 
THOR atleten eindelijk aan het hoogspringen beginnen. Er werd op 2 matten gesprongen, een voor de 1e 
jaars en een voor de 2e jaars. Mirna startte op 1.25m en dat ging moeiteloos, maar bij de 1.30m ging het al 
wat moeilijker. Daar had ze 3 pogingen voor nodig. Maar de derde poging was wel een goede sprong. Bij 
de 1.35 m ging het niet lekker, bij de 2e poging landde ze met haar rug op de lat wat even behoorlijk pijnlijk 
was. In een ultieme derde poging probeerde ze nog over de lat te gaan maar dat lukte helaas niet. 
 
Kelsey en Veerle begonnen allebei heel goed, de sprongen over 1.35, 1.40 en 1.45 gingen ruim over de lat. 
Bij de 1.50m lukte het voor Veerle echter niet meer om over de lat te komen. Ze eindigde met haar prestatie 
op een mooie 10e plaats. Kelsey ging in haar derde poging wel over de 1.50m, met een zeer fraaie sprong. 
Er waren toen nog negen meisjes over die zich klaar maakten voor een spannende finale. Helaas lukte het 



Kelsey niet om over de 1.55m te springen. De derde poging was de beste, het scheelde maar een heel 
klein beetje maar toch net te veel. Met haar prestatie eindigde ze op een fraaie 8e plaats. De winnaars, 3 
meisjes op een gedeelde 1e plaats, behaalden een hoogte van 1.55m. Dus tussen nummer 1 en nummer 8 
zat maar heel weinig verschil. 
 

 
Kelsey Cools en Veerle van Loon (foto's Sebastiaan Durand, http://foto.durand.nl ) 
 
Na een mooie en spannende wedstrijd vertrokken de C-meisjes om half zes richting Roosendaal. Men 
moest wel voorzicht zijn want het had weer behoorlijk gesneeuwd. Af en toe moest men in een 
boemelgangetje achter de sneeuwschuivers van Rijkswaterstaat aan. 

 

 

Mark Nouws is geselecteerd voor EK Cross 2012 

(dinsdag 27 november 2012) 

Mede op basis van zijn prestatie op het NK Cross, afgelopen weekend in Tilburg, is Mark Nouws door de 
Atletiekunie geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen op het EK Cross bij de neo-senioren. Het EK 
Cross wordt op 9 december in Boedapest gehouden. 

 

NK cross 2012 - 4x zilver en 2x brons 

(zondag 25 november 2012) 

Tijdens het NK Cross 2012 (24 en 25 november) in Tilburg zijn de verenigingteams bij zowel de jongens A-
junioren als de vrouwen V35+ op een 2e plaats geÃ«indigd. Het jongens A-junioren team bestond uit Freek 
Schuerman, Rik Palings, Carliho Suijkerbuijk en Koen van der Meijden. Het vrouwen V35+ team bestond uit 
Naima Bosman, Annelies Postema, Ilona Schouw, Jeanine van Overveld en Marjan de Wild. Er was ook 
individueel succes. Mark Nouws liep bij de mannen U23 (10km) een tijd van 31:37 en werd derde. Ook een 
derde plaats was er voor Naima Bosman (V40) zij liep de 5600m in een tijd van 23:01. Ruud Woord (M55) 
behaalde een zilveren plak met zijn tijd van 21:00 (5600m). Bij de jongens D-junioren 1e jaars liep Jesse 
Hendriks de 1700m in een tijd van 5:46 en eindigde hiermee op een 2e plaats. De volledige uitslagen zijn te 
vinden via http://evenementen.uitslagen.nl/2012/warandeloop/.  

  



 

NK Marathon - Zilver voor Chris Wouters (M55) 

(zondag 14 oktober 2012) 

Een grote groep THOR atleten heeft mee gedaan aan de NK Marathon in Eindhoven. Bij de M55 eindigde 
Chris Wouters met een tijd van 2.52.26 op een 2e plaats in de categorie M55. 
Voor de prestaties van de overige atleten zie : http://evenementen.uitslagen.nl/2012/marathoneindhoven/. 
Hier zijn ook de uitslagen te vinden van de THOR atleten die een andere wedstrijd, bijv. de halve marathon 
en De Lage Landen Marathon, hebben gelopen. 

 

NK 10km op de weg - zilver voor Ruud Woord (M55) 

(zondag 30 september 2012) 

Ruud woord (M55) heeft in Utrecht op het NK 10km op de weg met een tijd van 35.58 minuten een zilveren 
plak behaald. Gilles Bosman (M70) eindigde met een tijd van 49.21 minuten op een verdienstelijke 4e 
plaats. Frank Mathijssen (M55) werd 30e met een tijd van 45.57 minuten. 

 

 

Clubrecord op 100m en ver voor Margo Koevoets (V35) 

(zondag 30 september 2012) 

Tijdens de clubkampioenschappen op 30 september 2012 heeft Margo Koevoets (V35) een nieuw 
clubrecord gezet op zowel de 100m en het verspringen. Op de 100m liep Margo een tijd van 15.58s en bij 
het verspringen overbrugde ze een afstand van 4.25 m. 

 

  



 

Clubrecords 600m en 7-kamp D-junioren voor Martin Oonincx 

(zondag 23 september 2012) 

Tijdens de Nationale CD-junioren meerkamp in Apeldoorn heeft Martin Oonincx (JD) het clubrecord op de 
7-kamp verbeterd naar 4277 punten. 
Op 6 september heeft Martin ook nog het clubrecord op de 600m verbeterd naar 1.37.77. 

 

 

Clubrecord discuswerpen - Emma van Arendonk (MD) 

(zondag 16 september 2012) 

Vandaag heeft Emma van Arendonk (MD) tijdens een wedstrijd in Westmalle(B) het clubrecord bij het 
discuswerpen verbeterd. Dit clubrecord stond sinds 1991 op 24.12m, maar is nu door Emma naar 25.30m 
verbeterd. Met deze prestatie werd ze tweede. Bij het speerwerpen verbeterde ze haar PR naar 29.34m en 
hiermee won ze de wedstrijd. 

 

Zilver en brons op BK Meerkamp pupillen 2012 

(zaterdag 8 september 2012) 

Bij de Brabantse kampioenschappen meerkamp individueel, georganiseerd door Attila, is er een zilveren en 
bronzen medaille behaald door twee Thor pupillen. 

Vier Thor pupillen waren op een mooie warme zaterdag afgereisd naar Tilburg, waar alle sterke Brabantse 
pupillen atleetjes aanwezig waren. 
De THOR pupillen zijn: 2e jaars A-pupil meisje Amy Hasselton, 2e jaars A-pupil jongen Dani Bosman, B-
pupil jongen Luc van Baal en mini-pupil jongen Tom van Baal. 
 
Amy Hasselton pakte in een sterk veld van 20 meisjes de zilveren medaille met een puntentotaal van 2265 
punten. Dat was maar 80 punten minder dan Pien Korstanje van de plaatselijke vereniging Attila. Amy liep 
op de 60 m sprint een nieuw PR van 8.91 sec; hoogspringen; 1.25 m, verspringen; 4.33 meter, kogel; 7.41 
meter. 
 
Luc van Baal pakte bij de B-pupillen een mooie derde plaats en mocht in Tilburg ook het podium 
beklimmen. Luc had een totaal van 1869 punten.Hij sprong bij hoog een nieuw PR van 1.25 m; 40 m sprint; 
6.99 sec, ver; 3.36 meter, bal; 26.29 meter. 
 
Dani Bosman werd vijfde met een totaal van 2295 punten. 60 m sprint; 9.15 sec, hoog; 1.35 m, ver; 4.20 
meter, kogel; 7.92 meter. 
Zeer knap gedaan van Dani tussen alle Brabantse toppers. 
 
Voor de mini pupillen was er geen apart klassement, dus moest Tom van Baal het opnemen tegen de C-
pupillen en werd op de meerkamp 17e met een totaal van 1125 punten. 40 m sprint; 7.78 sec, hoog; 0.80 
m, ver; 2.83 meter, bal; 15.41 meter. 

Op de foto: linksonder: Amy, rechtsonder: Dani, linksboven: Luc, rechtsboven Tom.  



 

 

 

Clubrecord polsstokhoogspringen voor Iris Goorden (MC) 

(zaterdag 8 september 2012) 

Tijdens de open Eindhovense kampioenschappen heeft Iris Goorden het clubrecord bij 
polsstokhoogspringen van de meisjes C verbeterd. Op deze wedstrijd ging zij gemakkelijk over 2.30 meter, 
jammer genoeg was 2.40 meter deze keer nog te hoog gegrepen.  

 

 

D-spelen: Goud en zilver voor Martin Oonincx 

(zondag 2 september 2012) 

Martin Oonincx (JD2) heeft op de D-spelen een gouden medaille gewonnen op de 80mh in een tijd van 
11.74s, een nieuw PR en clubrecord! In de serie was Martin al goed op dreef met een tijd van 11.91s en in 
de halve finale plaatste hij zich met een tijd van 12.02s voor de finale. Naast deze prachtige prestatie heeft 
Martin ook nog een zilveren medaille gewonnen bij het verspringen met een sprong van 5.29 m. Bij de 
meisjes werd THOR vertegenwoordigd door Emma van Arendonk op speerwerpen (21.65m) en 
discuswerpen (20.84m). 

 

C-spelen 2012 - goede prestaties bij hoogspringen 

(zondag 26 augustus 2012) 

In het weekend van 25 en 26 augustus vonden in Amsterdam de Nationale C-spelen plaats. Zes meiden 
van THOR gingen de strijd aan met de top van Nederland. In een sterk deelnemersveld wisten Winny 
Hasselton en Naomi Roovers goed te presteren bij het hoogspringen. Winny Hasselton eindigde hier nipt 
als vijfde met haar sprong over 1.56m op een haartje na miste ze de 1.61m, anders had er voor Winny 
zeker een medaille ingezeten. 

 Naomi eindigde als zevende met een hoogte van 1.51m. 



 Eerste jaars atleten Veerle van Loon en Kelsey Cools eindigden met een hoogte van 1.46m op een 
gedeelde twaalfde plaats. 

 Ook Anna Hartendorp was al vroeg in Amsterdam voor haar serie over de 80m horden. Helaas werkte het 
weer niet positief op Anna en eindigde zij in een tijd van 15.03 s als zesde in haar serie. Amy Langen was 
de dag daarvoor al actief op kogel en de 300 meter horden. Amy had deze dag niet de kracht voor een 
nieuw persoonlijk record en eindigde zestiende op kogel (8.45m) en ook geen finale plaats voor Amy op de 
300 meter horden (55.30 s). 

 

 

EK Masters - Brons voor Jeanine van Overveld op 2000m steeple 

(vrijdag 24 augustus 2012) 

Tijdens het EK Masters in Zittau (D) heeft Jeanine van Overveld (V50) op de 2000m steeple een tijd 
gelopen van 8.49.13 en behaalde zij een bronzen medaille. Drie atleten van THOR zijn op de EK Masters 
aktief, de prestaties: 
2000m steeple (V50): 3. Jeanine van Overveld, 8.49.13 
800m (V50): 7. Jeanine van Overveld, 2.37.47 
5000m (M55): 6. Ruud Woord, 17.45.95 
5000m (M70): 17. Gillis Bosman, 24.18.41 
10000m (M55): 6. Ruud Woord, 37.21.44 

 

Martin Oonincx verbetert clubrecord op 80mh 

(dinsdag 21 augustus 2012) 

Op de chaotisch verlopen avondwedstrijd in Bergen op Zoom heeft Martin Oonincx (JD) het clubrecord op 
de 80m horden verbeterd naar 12.14s. 

 

Mark Nouws loopt prima tijd op 1500m 

(zaterdag 21 juli 2012) 

Mark Nouws (Msen) heeft in Ninove (B) zijn PR en clubrecord op de 1500m met ruim 2 seconden verbeterd 
naar 3.41.66. Met deze prestatie staat hij eerste op de seizoenranglijst bij de mannen senioren.  

  



 

Verslagen competitiewedstrijden CD-jun/Vsen (weekend 23-24 juni) 

(dinsdag 26 juni 2012) 

Winderige derde competitiewedstrijd in Vlissingen voor THOR jeugd. 
 
Zaterdag 23 juni was de derde en tevens laatste competitiewedstrijd voor de C/D jeugd van THOR. Daar 
waar het normaal gezien hartje zomer moest zijn was het nu koud, gelukkig wel droog, maar de wind in 
Zeeland is zeker nog net iets harder dan in Brabant. Gelukkig konden de D-jongens en de C-meiden van 
THOR prima met deze weersomstandigheden presteren. 
 
Zeker op de sprintnummers die resulteerde in een wind mee van 8.5 m/s, wat zeker niet ten nadele is van 
de prestatie. Zowel Emma Cuperus (10.29 s) als Martin Oonincx (10.09) hadden hierdoor een schitterende 
tijd op de 80m. Voor Emma had deze wind mee ook veel voordeel op het verspringen, dit resulteerde in een 
nieuw persoonlijk record van 5m03. Martin had niet meer voordeel kunnen halen uit de wind in de rug, maar 
sprong alsnog lekker ver (5m22).  
 
Ook de hoogspring-meiden van Thor wisten weer hoge ogen te scoren, dit keer was het Winny Hasselton 
die de punten binnen haalde met een sprong over de 1m55. Bij de jongens maakte de harde wind het 
hoogspringen wat moeilijk, waardoor zowel Timo van Amen als Rik van Baal niet aan een nieuw persoonlijk 
record kwamen, maar toch nog goed konden springen.  
 
Bij de werponderdelen werd er door de stevige wind veel buiten de sector gegooid, ondanks dat wist 
Daniek Hoorn een nieuw persoonlijk record te behalen met het discuswerpen. Helaas werd er voor de rest 
door vele afmeldingen veel puntenverlies geleden.  
 
De D-meiden deden deze wedstrijd helaas buiten mededinging mee maar ondanks dat waren er wel een 
hoop mooie prestaties. Zo passeerde Mirna Wigger amper 9 seconden na de start van de 60m alweer de 
finish, nadat ze eerder die middag ook nog nét geen 5 meter ver sprong. Ook de estafetteploeg, bestaande 
uit Mirna, Karlijn Naalden, Cecilia Bosman en Robin van Ommeren heeft het er prima vanaf gebracht. Ook 
Manoek van den Maagdenberg en Lotte Bakx hadden geen problemen met de wind in de rug met zowel de 
60m als de 60m horden. Verder had Emma van Arendonk weer een aantal goede prestaties te pakken. Met 
tegenwind gooide met discuswerpen maar liefst 26 meter, wat haar, ondanks dat het buiten mededinging 
was, een eerste plek op dat onderdeel opleverde! Ook met kogelstoten en speerwerpen behaalde ze de 
goeie prestaties, waarmee ze op allebei de onderdelen als tweede eindigde. 
 
De C-jongens hadden een onvolledige ploeg waardoor ze bij voorbaat al weinig kans maakten. Wel liep 
Wessel de Nijs een mooie tijd van 15.97 op de 100mh. 
 
 
Dames Senioren een succesvol competitieseizoen in de derde divisie 
 
Op zondag 22 april, zondag 20 mei en zondag 24 juni hebben de senioren dames van Thor gestreden om 
een zo hoog mogelijke plaats binnen de derde divisie.  
 
Na deze 3 wedstrijden stonden de dames van Thor op een veertiende plaats (officieus per 24 juni) op de 
landelijke ranglijst. Met name op de sprintonderdelen wisten de Thor dames altijd goed te scoren. Femke 
Castenmiller (100 en 200m) zorgde daarbij samen met Lucie van Oers (400 en 800m) voor een hoog aantal 
punten. Ook Rozemarijn Snijder wist op de 100mh en het verspringen veel punten binnen te halen. 
Jacqueline Janssen haalde op het hoogspringen de nodige punten binnen. Daar waar op de tweede 
wedstrijd wat punten bleven liggen op het speerwerpen wist Brigitte Nieuwlaat dit op de derde wedstrijd 
goed te maken, zij wierp in haar categorie tevens een nieuw clubrecord! Op zowel de Zweedse estafette 
(400,300,200, 100m) als de 4x100m konden de Thor dames zich ook steeds van hun beste kant laten zien. 
Hier eindigde het team 3x op een tweede plaats, achter Groene Ster Zevenbergen. Naast deze 
puntenknallers werden er ook punten binnen gehaald door Evi Hooij (ver, 100m), Yvette Hoendevangers 
(hss), Frederiek van Oorschot (zw est), Noraly van Meer(kogel, discus), Marijke Ridders (kogel), Cindy 
Bruls(3000m,1500m) en Linda Schoenmakers(400mh, 3000m). 
  



 

BK Meerkamp - Goud voor Martin en Brons voor Niek 

(zondag 17 juni 2012) 

Drie atleten van THOR (Martin Oonincx-JD, Amy Langen-MC en Niek Visschedijk-JB) hebben het 
afgelopen weekend meegedaan aan het Brabants Kampioenschap Meerkamp. Bij de JD werd op het 
afsluitende onderdeel, de 1000m, bepaald wie zich Brabants Kampioen mocht noemen. Met een nieuw PR 
van 3.08.81 en een puntentotaal van 4152 punten, zorgde Martin ervoor dat hij de hoogste trede van het 
podium mocht betreden. In het totaalklassement eindigde Martin op de 2e plaats. Niek Visschedijk had in 
zijn eerste meerkamp op 4 van de 9 onderdelen een nieuw PR en eindigde met een puntentotaal van 4195 
punten zowel in het totaalklassement als het klassement voor het BK op een 3e plaats. Amy Langen 
eindigde, met 2 PR's (150m en 80mh), in het totaalklassement op een 14e plaats. 

 

 

Brabants Kampioenschappen BC-junioren - 6 medailles 

(zondag 10 juni 2012) 

Tijdens de Brabantse Kampioenschappen op 10 juni in Steenbergen zijn de BC-junioren van THOR met 6 
medailles naar huis teruggekeerd. Bij de B-junioren jongens waren dat: Niek Visschedijk met 2x zilver 
(110mh-16.12s, hoog-1.75m), Eduard Snijder met 1x brons (hoog-1.70m), Joram Withagen 1x brons (ver-
5.37m) en Mels Lambregts 1x zilver (3000m-9.22.02). Bij de C-junioren meisjes was het Naomi Roovers die 
een bronzen medaille mocht ophalen (hoog-1.50m). 

 

 

NK masters - Goud voor Jeanine en Frans 

(zondag 10 juni 2012) 

Na het NK Masters in Terneuzen mogen 2 THOR-masters zich Nederlands kampioen noemen. Jeanine van 
Overveld (V50) werd 1e op de 1500m in een tijd van 5.441.17. Met zijn tijd van 20.29s was Frans van 
Boven (M65) de atleten bij de 100mh te snel af en ging als eerste over de finish. Naast een gouden 
medaille mochten deze twee atleten ook nog een bronzen medaille ophalen, Jeanine voor haar tijd van 
2.44.82 op de 800m en Frans voor zijn prestatie bij het hinkstapspringen, 7.69m. Ruud Woord verdiende 
met zijn tijd van 17.22 minuten op de 5000m ook een bronzen medaille.  

  



 

Twee clubrecords voor Martin Oonincx (JJD) 

(donderdag 7 juni 2012) 

Tijdens een avondwestrijd in Alpen aan den Rijn heeft Martin Oonincx (jongen junD) twee clubrecords 
gebroken, op de 80m en 300m horden. De 80m horden liep Martin in een tijd van 12.31s en de 300m 
horden in 44.90s. Met deze tijden staat hij hoog in de ranglijsten van de Atletiekunie. Deze twee onderdelen 
werden ook door Emma Cuperus (13.76s PR, 49.69s PR) en Djely Bus (15.62s en 56.54s) gedaan. Overige 
prestaties: Rik Palings won de 2000m steeple (6.49.39), Niek Visschedijk (400mh 59.83s), Koen van der 
Meijden (62.75s), Emma van Arendonk (60mh 13.01s, 300mh 65.00s). 

 

 

NK junioren dag 3 - brons op 2000m steeple 

(zondag 3 juni 2012) 

Rik Palings (JB) heeft op de 3e dag van het NK Junioren in Breda een podium plaats behaald op de 2000m 
steeple. Met zijn tijd van 6.36.93 eindigde Rik op een 3e plaats. 

 

THOR CD-junioren succesvol op ARWB Kampioenschap 

(zaterdag 2 juni 2012) 

De ARWB kampioenschappen voor CD-junioren werden dit jaar door atletiekvereniging ARV Achilles uit 
Etten-Leur georganiseerd. 
Van THOR deden in totaal 15 CD-junioren mee. Een kort verslag van de prestaties van deze atleten. 
 
Medailleregen voor de THOR C-junioren! 
Zaterdag 2 juni 2012 een mooie zomerdag leidt tot een medailleregen voor de C-junioren meiden van 
THOR.  
 
Voor een aantal onderdelen waren de meiden van THOR al favoriet, met name bij het hoogspringen. De 
vier talentvolle springers Winny Hasselton, Kelsey Cools, Naomi Roovers en Veerle van Loon behaalde alle 
vier de hoogte van 1m55. Winny had minder foutsprongen dan Kelsey en eindigde daardoor op de eerste 
plaats. Naomi en Veerle hadden hetzelfde aantal foutsprongen en eindigden op een gedeelde 3e plaats. 
Voor Veerle is de sprong over 1.55m tevens een nieuw persoonlijk record. Marga Broodman eindigde op 
een 6e plaats met een hoogte van 1.40m. 

 
Emma Cuperus behaalde een bronzen medaille bij het verspringen, met een nieuw persoonlijk record van 
5m02. Djely Bus eindigde bij het verspringen op 8e plaats met een nieuw PR van 4.34m. Marga Broodman 
werd 10e met een afstand van 3.79 m. Emma kon na de finale van de 80m een zilveren medaille ophalen, 



ze had een in de finale een mooi nieuw persoonlijk record gelopen van 10.52s. De derde plaats op dit 
onderdeel was er voor Naomi Roovers, zij liep een tijd van 10.7s. Amy Langen eindigde met haar tijd van 
11.08 s op een 4e plaats, net buiten de prijzen. 
Anna Hartendorp behaalde een bronzen medaille tijdens de 80 meter horden in een tijd van 13.91.  

 
Ook bij de werpnummers viel THOR in de prijzen. Amy Langen werd 3e bij zowel het kogelstoten met een 
nieuw persoonlijk record van 9.09 m als het speerwerpen eveneens een nieuw persoonlijk record van 
26.31m. Winny Hasselton verbeterde haar PR bij het kogelstoten naar een afstand van 8.48 m. 
 
Bij de C-jongens deed Tim van Ommeren aan 2 onderdelen mee. Bij het discuswerpen was zijn beste 
prestatie een afstand van 20.01m, bij het kogelstoten 6.90 m. 
 
THOR D-junioren ook succesvol! 
Emma van Arendonk en Martin Oonincx waren de grootverdieners deze dag met elk 3 medailles. Emma 
verdiende met haar prestaties bij zowel het speerwerpen (27.40 m) en kogelstoten (10.44 m) een gouden 
medaille, bij het discuswerpen eindigde ze met haar worp van 21.21 m op een 2e plaats. Martin Oonincx 
heeft fantastisch gepresteerd en mocht 3x een gouden medaille ophalen: bij het hoogspringen (1.45 m), het 
verspringen (5.15 m) en de 80m (10.36 s). 

 
Mirna Wigger mocht tweemaal het podium betreden. In de finale van de 60m horden liep zij in een tijd van 
12.25s naar een 3e plaats. Op de 60m zonder hindernissen ging het nog beter, daar finishte zij als eerste in 
een tijd van 8.74 s. Bij het verspringen eindigde ze op een 5e plaats met een afstand van 4.12 m. 

 
Robin van Ommeren eindigde bij het hoogspringen op een 6e plaats, zij verbeterde haar PR naar 1.25m. 
Ook bij het kogelstoten werd ze 6e met een afstand van 8.20m. Bij het speerwerpen viel ze net buiten de 



prijzen, met een afstand van 19.83 m werd ze 4e. 
 
Rik van Baal deed aan 2 onderdelen mee: speerwerpen (21.58 m) en hoogspringen (1.35m). Het 
bedwingen van de 1.35m betekende een nieuw PR voor Rik. 

 

NK junioren dag 1 - zilver en brons 

(vrijdag 1 juni 2012) 

Op de 1e dag van het NK junioren in Breda hebben Laura Rijvers (MB) en Niek Visschedijk (JB) een 
medaille behaald. Laura liep de 3000m in een tijd van 10.19.40 en verdiende daar een zilveren medaille 
mee. Niek eindigde in de finale 400m horden op een 3e plaats met een tijd van 58.04 s en kreeg 20 
minuten later zijn bronzen medaille omgehangen. Koen van der Meijden eindigde in deze finale op een 6e 
plaats. Een kort verslag over deze prestaties en die van de andere THOR atleten volgt spoedig. 

 

 

Amy Hasselton (MPA) Brabants Kampioen 1000m 

(maandag 28 mei 2012) 

In een zonovergoten Tilburg werden op 2e Pinksterdag (28 mei 2012) tijdens de atletiekwedstrijd T-meeting 
de Brabantse kampioenschappen 1000 m gehouden voor de pupillen. Anders dan in voorgaande jaren 
werden de meerkamp en 1000 meter gesplitst over twee dagen. De meerkamp wordt dan op 8 september 
ook georganiseerd door atletiek vereniging Atilla. 

De THOR-atleten Jesse Hendriks (2e jaars JPA) en Amy Hasselton (2e jaars MPA) hadden zich 
ingeschreven voor deze wedstrijd. 

Bij de meisjes 2e jaars A-pupillen startte Amy Hasselton. Amy legde vanaf de start het tempo direct zo hoog 
dat haar concurrenten al snel moesten lossen en ging solo, op de mooie blauwe mondo baan van Atilla, 
naar een prachtige overwinning in een nieuw pr van 3.21.27 min en pakte hiermee de gouden plak. 

 

Jesse, kanshebber op de eerste plaats bij de jongens 2e jaars A-pupillen, moest zich op de wedstrijddag 
helaas afmelden omdat hij die ochtend zijn pols had gebroken. 

  



 

Verslag 2e competitiewedstrijd CD-junioren 

(zaterdag 26 mei 2012) 

De 2e competitewedstrijd voor de CD-junioren in poule 60 was op zaterdag 26 mei in Bergen op Zoom. Een 
zonnige dag met mooie prestaties van de THOR atleten. 
Voor een verslag klik hier 

 

Nederlands record voor Jeanine van Overveld in 4x400 team 

(vrijdag 18 mei 2012) 

Vrijdag 18 mei was AV Pijnenburg te Soest de gastheer voor de recordpoging 4x400m estafette in de 
categorie Dames Masters 50.  

Daar het 4 dames van verschillende verenigingen betrof werd er ingeschreven als het nationaal team dat 
dan ook in de nationale kleuren de wedstrijd loopt. Het huidige record stond op 4:43,29; dit diende dus 
sneller gelopen te worden. Het zou erom spannen, want er moet natuurlijk niets tegenzitten. Onze richttijd 
was 70 sec per 400m. De 1e loopster, Greet Vrijbloed liep 68 sec, de 2e loopster Marja Mulder liep 73 sec, 
de 3e loopster, Jeanine van Overveld liep 69 sec en de 4e loopster , Simone van Geel, liep maar liefst 63 
sec. ! 

Ons doel was ruimschoots behaald, met een tijd van 4:33,99 was nagenoeg 10sec van het oude record 
afgehaald. Deze prestatie zal hopelijk nog lang stand kunnen houden in de recordboeken van de 
atletiekunie. 

 

 

Ruud Woord is Nederlands kampioen (M55) NK 10.000m 

(donderdag 17 mei 2012) 

Donderdag 17 mei was de mooie bosbaan van AV-NOP te Emmeloord het mooie decor voor het NK 
5.000m/10.000m  

Ruud Woord zit momenteel in een uitstekende vorm. Nog maar net 5 dagen tevoren had hij zilver behaald 
op de Brabantse Kampioenschappen 10km of hij gaat al meteen door voor een gouden medaille op de 
Nederlandse Kampioenschappen, gehouden op de atletiekbaan in Emmeloord.  

Er was een mooi deelnemersveld, die zeker aan elkaar gewaagd waren. Dus in het begin van de wedstrijd 
is het even elkaar aftasten. Wie gaat er het voortouw nemen en het aanvangstempo neerzetten ? De eerste 
2 rondes werden nog in een groep gelopen, maar al snel daarna liep Ruud zich los van de groep en zette 
zijn eigen tempo neer. Dit bleek een goede keuze te zijn. Hij kon zo zijn baanrondetijden zelf indelen en liep 
deze dan ook in een heel contant tempo van 83-84 sec per 400m.ronde. Gaandeweg werd de afstand 

http://www.thor-roosendaal.nl/algemeen/nieuws/verslag_comp_cdjun_20120526.htm


tussen Ruud en de nr2 en 3 steeds groter en de winst kon dus niet meer in gevaar gebracht worden. Ruud 
finishte als 1e met een mooie tijd van 35:21, hetgeen hem een mooie gouden medaille opleverde. 

 

 

Clubrecords 1000m en 1500m mannen senioren verbeterd 

(woensdag 16 mei 2012) 

Mark Nouws (mannen senioren) heeft in de eerste 2 wedstrijden van het Baancircuit (5 mei Lisse, 12 mei 
Hoorn) bijzonder goed gepresteerd op de 1000m en 1500m en de stokoude clubrecords op deze afstanden 
verbeterd. Op de 1000m stond het record op 2.28.28 (1992 - Martin Lauret) maar is in Lisse door Mark met 
2 seconden verbeterd naar 2.26.18. In Hoorn verbeterde Mark het 28 jaar oude record op de 1500m (1984, 
Sietse Maat) van 3.46.90 naar 3.44.50. 

 

Medailles voor Martin Oonincx en Mirna Wiggers op BK D-junioren 

(zaterdag 12 mei 2012) 

Tijdens de Brabantse Kampioenschappen 2012 voor D-junioren zijn er 4 medailles verdiend door THOR 
atleten. Drie van die medailles waren voor Martin Oonincx, goud op hoog (1.50m) en ver (5.38m) en zilver 
op de 80m (10.31 s, PR). De vierde medaille was voor Mirna Wigger (MD), zij behaalde met haar tijd van 
8.69 s een bronzen medaille op de 60m. Emma van Arendonk greep op 2 onderdelen (discus en speer) met 
een vierde plek net naast de medailles. Naast Martin, Mirna en Emma waren ook Rik van Baal, Rik van der 
Made en Xander Stom actief. 

 

Zilver en Goud op de Brabantse wegkampioenschappen 10km voor Ruud Woor 

(zaterdag 12 mei 2012) 

Op zaterdag 12 mei 2012 werden in Oosterhout de Brabantse Kampioenschappen 10 km op de weg 
gehouden. Ruud Woord wist een schitterende tijd te behalen van 35:11 hetgeen hem naast een zilveren 
medaille ook een nieuw clubrecord op de 10km opleverde. Evenals voor Jeanine van Overveld die in een 
tijd van 43:56 de 1e plaats veroverde en dus een gouden medaille mee naar huis kon nemen. Ook met haar 
tijd heeft ze een nieuw Thor clubrecord in haar categorie neergezet. 

  



 

Wedstrijdverslag 1e competitiewedstrijd CD-junioren 

(dinsdag 24 april 2012) 

Zaterdag 21 april wat eigenlijk een mooie lentedag vol atletiekvreugd had moeten zijn was uiteindelijk een 
koude natte dag met ondanks het slechte weer toch veel Thorvreugd. 
Bij de start van het nieuwe competitieseizoen zijn een aantal nieuwe regels door de atletiekunie ingevoerd. 
Het voordeel van deze regel was dat nu alle atleten 3 onderdelen mochten meedoen, dit resulteerde in een 
drukke actieve dag voor de meeste atleten maar met nog genoeg ruimte om ook elkaar aan te kunnen 
moedigen, want dat was nodig op het Red Band sportpark. 

De jongens junioren C mochten als eerste starten met het discuswerpen. Het was aan Tim van Ommeren 
om deze aftrap te maken. De concurrentie was hoog maar Tim wist zich goed staande te houden met zijn 
prestatie op het discuswerpen. Tegelijkertijd vond voor de meisjes junioren D de 4x60m plaats. De meiden 
waren met een grote groep vertegenwoordigd zowel bij de junioren D als de junioren C. Na het lopen van 
de 4x60m was het aan de jongens junioren D om hun estafette te lopen van 4x80m. Voor deze categorie is 
het nog erg moeilijk omdat ze voor het eerst de estafette rond mogen lopen in plaats van een 
pendelestafette. Ondanks de onwennigheid hebben zowel de jongens als de meisjes junioren D een prima 
prestatie geleverd op dit onderdeel. 
Daarna was het aan de meisjes junioren C om 4x80m te lopen. De meiden die vertegenwoordigd waren 
met 2 ploegen in deze categorie mochten in deze serie het tegen elkaar opnemen. De eerste ploeg van 
Thor eindigde in totaal als tweede op dit onderdeel, een keurige prestatie.  

Na de estafettes was het ook voor de andere categorieën tijd om zich op de overige onderdelen te bewijzen 
ten opzichte van hun concurrenten. Een extra vermelding mag gemaakt worden voor de prestaties van 
Martin Oonicx die als junior D op 3 onderdelen als eerste eindigde en de concurrentie ver achter zich liet op 
zowel ver, hoog als 80m sprint. De C-junioren hoogspring meiden waren vanuit de 2 teams met 4 meiden 
vertegenwoordigd, Kelsey Cools strandde in deze strijd als eerste met een prima prestatie van 1.m45 net 
achter haar Thor concurrenten Naomi Roovers, Veerle van Loon en Winny Hasselton. Winny Hasselton 
leverde nog een bijzondere prestatie door ondanks een opgelopen blessure tijdens dit onderdeel door te 
gaan en uiteindelijk met een hoogte van 1m50 de gedeelde punten binnen te halen voor Thor. Winny was 
niet de enige die door (weers)omstandigheden kneuzingen opliep. Dit gebeurde ook bij Iris Goorden die op 
de 80m sprint ten val kwam.  

Ook de werpers van Thor hebben prima gepresteerd. Amy Langen werd zowel met het kogelstoten als het 
speerwerpen tweede in haar categorie. Bij het verspringen voor de meisjes junioren C eindigde Naomi 
Roovers ook op een tweede plaats. Een eerste plaats was er op de 80 meter nog voor Emma Cuperus die 
na een snelle start haar concurrenten goed voor bleef op dit onderdeel.  

De totale uitslag van de junioren is bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend. Deze worden later nog 
toegevoegd, evenals een verdiepend verslag over de prestaties van de junioren D.  

 

Wedstrijdverslag 1e competitiewedstrijd B-junioren 

(maandag 16 april 2012) 

Verslag 1e competitiewedstrijd B-junioren jongens 2012 

Op de eerste competitiewedstrijd B-junioren is het jongensteam van THOR als zevende in de poule 

geëindigd.  

De eerste competitiewedstrijd in 2012 is de wedstrijd voor de B-junioren. Voor het B-junioren jongensteam 

van THOR was deze wedstrijd in Goes. Niek Visschedijk moest de spits afbijten bij het hink-stap-springen. 

De eerste twee pogingen gingen niet zo goed, onder de 10 m. Maar in zijn derde poging landde Niek na 

10.45 m, een mooie afstand. De vierde poging moest hij laten schieten omdat het hordenlopen begon.  



Met de volle wind tegen op de sprintlanen is het lopen van een 110mh niet makkelijk. Niek moest ook al na 

de 4e horde moest hij overschakelen naar een ander pasritme en kwam hij tot een eindtijd van 17.35 s. 

 
Mels Lambregts en Joram Withagen waren de twee atleten voor het hoogspringen. Voor Mels was het ruim 

anderhalf jaar geleden dat hij voor het laatst hoogsprong. Het ging best goed, beide atleten sprongen over 

de 1.55 m. Mels moest echter stoppen omdat hij zich moest voorbereiden op de 800m. Joram ging door 

maar het lukte hem niet om over de 1.60 te springen. 

 

Inmiddels was Eduard Snijder met het polsstokhoogspringen begonnen. Dit had hij nog nooit gedaan en 

een hele uitdaging voor hem. Het doel was om de aanvangshoogte zeker te stellen en daarna proberen 

extra hoogtes te halen voor extra punten. 

Na wat problemen met de polsstok, de jury vond dat er teveel tape om de stok gewikkeld was, en de juiste 

positie van de palen t.o.v. de nullijn kwam Eduard lekker op dreef en sprong hij uiteindelijk 2.40 m. 

 

 

Goud en zilver voor Jeanine van Overveld op NK Indoor Masters 

(maandag 5 maart 2012) 

Afgelopen weekend hebben Jeanine van Overveld en Frans van Boven de Thor-vlag hooggehouden tijdens 
het NK Indoor Masters. Jeanine haalde goud op de 800 m V50 met een tijd van 2â€™40â€•51. Bij de 3000 
m haalde ze zilver met een tijd van 12â€™00â€•42. Frans van Boven (M65) bereikte een 4e plaats bij 
zowel hinkstapspringen (8.20 m) als bij het verspringen met een sprong van 3.59 m. Bij het hoogspringen 
kwam hij met 1.34 m tot een 5e plaats.  

  



 

ARWB crosscompetitie 

(zondag 4 maart 2012) 

De laatste cross in de ARWB crosscompetitie is vandaag gelopen. Bij de pupillen zijn Amy Hasselton (A-
pup M) en Jesse Hendriks (A-pup J) op een 1e plaats geÃ«indigd. Teun Dekkers (B-pup J) eindigde op een 
3e plaats. Bij de CD-junioren kon Martin Oonincx (D-jun J) op de hoogste tree van het podium plaats 
nemen. 

 

Pupillen op het podium tijdens de finale 1K Runaway 

(zondag 26 februari 2012) 

Tijdens het NK indoor 2012 in Apeldoorn werden ook de finales van de 1K Runaway gehouden. In de 
leeftijdscategorie 9-10 jaar eindigde zowel bij de jongens als bij de meisjes een atleet van THOR op de 
tweede plaats. Jesse Hendriks liep de 1000m in een tijd van 3.12.91. Amy Hasselton snelde naar een tijd 
van 3.22.57. 

 

 

Zilver voor Mark Nouws (1500m) tijdens NK Indoor 

(zondag 26 februari 2012) 

Mark Nouws heeft in Apeldoorn tijdens het NK indoor 2012 een 2e plaats behaald op de 1500m. Met een 
sterke versnelling in de laatste 100m passeerde hij nog 2 atleten en werd zijn eindtijd 3.49.68 minuten. 

 

 

ECCC cross country - juniorenteam op negende plaats 

(maandag 6 februari 2012) 

Tijdens het ECCC cross country in Castellon (Spanje) is het B-juniorenteam op een negende plaats 
geÃ«indigd. 

  



 

Verslag C-spelen indoor 2012  

(maandag 23 januari 2012) 

Zondag 22 januari 2012 was het eindelijk zover, na weer een hele winter trainen op de verschillende 

atletiekonderdelen konden de C-junioren meiden van Thor vandaag schitteren op enkel de onderdelen die 

zij het liefste doen.  

Vijf meiden van Thor hadden zich ingeschreven voor deze C-spelen die voor de tweede keer georganiseerd 

werden in het Omnisportcentrum in Apeldoorn. De indruk die zo een wedstrijd achterlaat is enorm. Naast 

dat het een indoorwedstrijd is op een officiële atletiekbaan moesten de meiden zich steeds op voorhand 

melden in een callroom. Het warming-up gedeelte bevond zich onder de atletiekbaan. Dit gedeelte was 

enkel toegankelijk voor atleten en trainers. De baan zelf was enkel toegestaan voor de atleten. Toch lastig 

als je pas 13 jaar bent en al volledig zelfstandig alles klaar moet zetten. Gelukkig waren de vijf meiden al 

wel degelijk ervaren in het beoefenen van wedstrijden en wisten zij precies wat ze moesten doen. 

 

 
Amy Langen + Anna Hartendorp (foto's Sebastiaan Durand, http://foto.durand.nl)  

Om 10u mocht Amy Langen de spits afbijten met het kogelstoten. In haar groep ging ze goed mee en 

eindigde hier als 6e. Helaas voor Amy was de tweede groep van haar categorie net iets beter waardoor ze 

met 8m55 niet gekwalificeerd was voor een plaats in de finale. Amy had zelf een ontzettend drukke ochtend 

op het programma. Na het kogelstoten mocht ze vrijwel direct door naar de 60m. Hier liep ze een tijd van 

8.78 op 1 honderdste niet gekwalificeerd voor de halve finale. Na de 60m mocht ze samen met Anna 

Hartendorp deelnemen aan het verspringen. Amy eindigde als 15e met een sprong van 4m36. Anna 

eindigde hier een paar plaatsen onder met 4m11.  

 

Na de derde sprong mochten zowel Amy als Anna zich direct melden voor de 4*50m samen met Naomi 

Roovers en Djely Bus. De meiden van Thor hadden een snelle serie waarin ze liepen en finishte in een tijd 

van 27.87. Deze discipline is vrij lastig aangezien de lanen in een indoorhal niet volledig recht liggen en 

daarbij de bochten enorm scherp zijn.  

  



 
Wissel 4x50m + Kelsey Cools (foto's Lucie van Oers)  

Djely Bus had in de morgen ook al mogen deelnemen aan de 60m horden. Zij liep hier een wat onzekere 

race en finishte in een tijd van 11.71.  

Naomi Roovers mocht ook een aantal mooie prestaties neerzetten. Zij wist met een tijd van 8.54 wel een 

plek in de halve finale van de 60m sprint te behalen en liep hierin een net wat langzamere tijd van 8.58. 

 

In de middag was het tijd voor de hoogspringdames van Thor. Kelsey Cools voegde zich toe aan het 

gezelschap en sprong over een hoogte van 1m45, hiermee eindigde Kelsey op een gedeelde 8e plaats. 

Ook Naomi was goed aan het springen. Doordat zij alle hoogtes in één keer wist te halen eindigde zij op 

een gedeelde 4e plaats. Helaas net geen medaille dus voor de Thor atlete.  

 

 
Naomi Roovers (foto Teus Klein ) 

 

Uiteraard is er door de vijf meiden wel een unieke prestatie neergezet door Thor op 6 verschillende 

onderdelen te verdedigen met in totaal 10 verschillende Thorprestaties. Een hele vooruitgang ten opzichte 

van vorig jaar! 

 

  



 

Aanmoedigingsprijs Sportwerkgever 2011 voor THOR 

(woensdag 18 januari 2012) 

Onze vereniging is winnaar is geworden van de aanmoedigingsprijs Sportwerkgever van het jaar 2011. Op 

sportwerkgever.nl wordt elke maand een Sportwerkgever van de maand benoemd. Om voor deze titel in 

aanmerking te komen moet een sportvereniging op een goede manier omgaan met haar vrijwilligers en 

daarnaast met de werknemer(s) en/of zelfstandige(n). De Atletiekunie heeft ons al gefeliciteerd met dit 

aansprekende resultaat. 

Sportwerkgever.nl vermeldt het volgende bericht op haar website: 

A.r.s.v. THOR is de winnaar van de aanmoedigingsprijs Sportwerkgever van het jaar 2011! De winnaar 
werd dit keer bepaald door de bezoekers van sportwerkgever.nl. Bij de eerdere twee edities werd de 
winnaar uitgekozen door een vakkundige jury. Met de benoeming tot Sportwerkgever van het jaar volgt 
atletiek- en recreatievereniging THOR een andere atletiekvereniging op: a.v. Phoenix uit Utrecht. 

Op sportwerkgever.nl wordt elke maand een Sportwerkgever van de maand benoemd. Om voor deze titel in 
aanmerking te komen moet een sportvereniging op een goede manier omgaan met haar vrijwilligers en 
daarnaast met de werknemer(s) en/of zelfstandige(n). A.r.s.v. THOR onderscheidt zich door haar officiële 
vrijwilligersbeleid dat de vereniging al sinds 2005 kent en daarnaast door de wijze waarop het 
werkgeverschap met de verenigingsmanager wordt vormgegeven. Dit leverde a.r.s.v. de titel 
Sportwerkgever van de maand maart op. 

Sportwerkgever van het jaar  
Uit alle sportwerkgevers van de maand uit 2011 zijn door WOS drie verenigingen genomineerd. Dat zijn de 
Utrechtse Rugby Club, de Elburger Volleybalvereniging en a.r.s.v. THOR. Deze drie verenigingen 
onderscheiden zich op positieve wijze in hun beleid naar hun medewerkers. Aan de bezoekers van 
sportwerkgever.nl is vervolgens via de website gevraagd hun stem uit te brengen. Dat is veelvuldig gedaan, 
waarbij THOR uiteindelijk 76 procent van de stemmen binnenhaalde. 

Prijs 
De aanmoedigingsprijs zal op donderdagmiddag 26 januari (door de directeur van Werkgevers voor de 
Sport (WOS) Rene van den Burg, red.) aan a.r.s.v. THOR worden uitgereikt. Hiermee wordt de vereniging 
in de gelegenheid gesteld een kwaliteitsimpuls aan de organisatie te geven. Dit zal gebeuren aan de hand 
van de SportwerkgeverScan en met behulp van Randstad, die haar expertise op het gebied van 
werkgeverschap ter beschikking stelt. 

  

http://www.sportwerkgever.nl/Nieuws/Nieuwsdetails.aspx?id=406


 

B-junioren team naar ECCC Cross Country in Castellon (Spanje) 

(dinsdag 10 januari 2012) 

Het B-junioren team van THOR uit Roosendaal neemt op 5 februari 2012 deel aan de Europese 
Clubkampioenschappen Veldloop. De jongens zijn uitgenodigd om met 6 deelnemers in Castellon (Spanje) 
aan de start te verschijnen. Het team bestaat uit de atleten: Mels Lambregts, Carliho Suijkerbuijk, Rik 
Palings, Koen v.d. Meijden, Jesper Mannie en Mathijs Wille.  
 
 Deze uitnodiging is de beloning voor de goede prestaties van de junioren van THOR tijdens de nationale 
cross-kampioenschappen bij de Internationale Warandeloop 2011. De winnaar van het NK-goud voor 
verenigingen bij de B-junioren is door de Atletiekunie uitgenodigd om af te reizen naar de ECCC Cross 
Country in Castellon (Spanje). Voor de 
 THOR atleten, die allemaal deel uit maken van het Rogelli FIRST Runningteam, is dit een unieke kans om 
internationale ervaring op te doen op dit hoge niveau. 
 
 Het team vertrekt op vrijdag 3 februari naar Castellon (nabij Valencia) om zo op zaterdag de gelegenheid 
te hebben het parcours te verkennen. Ook zal deze dag worden gebruikt om te wennen aan de omgeving 
en te herstellen van de reisdag. Op zondag 5 februari is het dan zover. Tijdens deze race over 6000 meter 
zullen de lopers concurrenten tegen komen uit 14 andere Europese landen. 
 
 Het Rogelli FIRST Runningteam staat onder leiding van de coaches Jack Wouters en Bart van Aalst en 
geeft talentvolle atleten extra faciliteiten om hun talent zo goed mogelijk te benutten. Deze faciliteiten 
bestaan o.a. uit extra trainingen en medische ondersteuning op maat. 
 
 Kijk voor het laatste nieuws op www.firstrunningteam.nl 
 

 

THOR succesvol op Brabants Kampioenschap Cross 2011/2012 

(maandag 26 december 2011) 

THOR atleten zijn zeer succesvol geweest op het Brabants Kampioenschap Cross 2011/2012 dat op 2e 
Kerstdag in Oirschot werd georganiseerd. Ook dit jaar weer 5 kampioenen: Laura Wientjens(MJA), Martin 
Oonincx(JJD), Roos Hop(MJD), Amy Hasselton (MPA) en Jeanine van Overveld(V50). Tevens waren er 
een zilveren medaille voor Ruud Woord (M50) en een bronzen medaille voor Laura Rijvers (MJB) en Lucie 
van Oers (korte cross Vsen). 
Een overzicht van de podiumplaatsen: 
M50: 2. Ruud Woord, 25:34 minuten(6966m) 
V45: 1. Jeanine van Overveld, 20:45 minuten (4644m) 
MJA: 1. Laura Weintjes, 7:42 minuten(2202m) 
MJB: 3. Laura Rijvers, 8:16 minuten (2202m) 
JJD: 1. Martin Oonincx, 7:44 minuten(2202m) 
MJD: 1. Roos Hop, 3:51 minuten (1101m) 
MPA: 1. Amy Hasselton, 4:03 minuten(1101m) 
KCR Vsen: 3. Lucie van Oers, 8:33 minuten (2202m) 
 

  

http://www.firstrunningteam.nl/


 

THOR ploegen (B-jun en M50+) kampioen NK cross 

(zondag 27 november 2011) 

Tijdens de NK cross 2011 in Tiburg zijn de THOR ploegen bij de B-junioren jongens en de mannen 50+ 
kampioen geworden. De B-junioren ploeg bestond uit Mels Lambregts, Carliho Suijkerbuijk, Rik Palings en 
Koen van der Meijden. De ploeg van de mannen 50+ bestond uit 8 atleten. De punten van de beste vier 
atleten telden mee voor de klassering. Deze atleten waren: Ruud Woord, Johan Kokke, Chris Wouters, 
Rien Bastiaansen. 

 

Clubrecords voor kogelstoten (JC) en polshoog (MC) 

(maandag 5 september 2011) 

Maarten Snoeken heeft tijdens de C-junioren interland tussen Nederland en Westfalen zijn eigen clubrecord 
bij het kogelstoten verbeterd naar 16,56 m. 
Bij de meisjes junioren-C heeft Iris Goorden, tijdens de ARWB kampioenschappen, het clubrecord polshoog 
gezet op 2,00 m. 

 

Goud op C-spelen voor Maarten Snoeken (kogelstoten) 

(zondag 28 augustus 2011) 

Maarten Snoeken is op de C-spelen bij het kogelstoten als eerste geÃ«indigd met een afstand van 16.08m. 
Naast Maarten waren nog 5 andere THOR atleten actief. 
Voor een verslag van alle prestaties zie:..verslag C-spelen..  

 

 

ARWB kampioenen bij de CD-junioren 

(zondag 28 augustus 2011) 

Zondag 28 augustus werden de ARWB-kampioenschappen georganiseerd door THOR in Roosendaal. 
 
De CD-junioren van THOR hebben op de ARWB-kampioenschappen in totaal 9x goud, 10x zilver en 4x 
brons behaald. 
 
 Bij de D-junioren jongens zijn Martin Oonincx en Wessel de Nijs kampioen geworden. Martin op de 80m in 
een tijd van 11.04s en Wessel snelde op de 80mh naar een tijd van 13.80s. In totaal werden er door de D-
junioren jongens 2x goud, 2x zilver en 1x brons behaald. 
 
 Kampioen bij de meisjes D-junioren is Kelsey Cools bij het hoogspringen met een sprong van 1.40m. 
Omdat zowel Kelsey als Veerle van Loon over de 1.40m hadden gesprongen en hetzelfde aantal 
foutsprongen hadden moest een barrage bepalen wie de beste was. Met een geslaagde poging over de 
1.42m was dat Kelsey. De meisjes D-junioren behaalden in totaal 1x goud, 6x zilver en 2x brons. 
 
 Kevin Kammers werd bij de C-junioren jongens zowel kampioen bij het speerwerpen (17.20m) en de 
1000m (3.55.99). 
 
 Bij de C-junioren meisjes zijn er 3 kampioenen: Djely Bus, Winny Hasselton en Iris Goorden. Djely op de 
80m horden met een tijd van 15.31s en bij het verspringen met een sprong van 3.94m. Winny bij het 

http://www.thor-roosendaal.nl/algemeen/nieuws/verslag_c_spelen_2011_met_fotoos.htm


hoogspringen met een geslaagde sprong over de 1.35m. Iris Goorden bij het polsstokhoogspringen met 
een sprong over de 2.00m. 

 

WK Masters - Zilver voor Jeanine van Overveld 

(maandag 18 juli 2011) 

Op het WK Masters in Sacramento (USA) heeft Jeanine van Overveld (V50)een zilveren medaille 
gewonnen op de 2000m steeple met een tijd van 8.28.09. Met deze tijd heeft Jeanine ook het Nederlands 
record gezet op dit onderdeel.  

 

Brabants Kampioenschappen D-junioren - Goud, zilver en brons 

(zondag 10 juli 2011) 

Tijdens de Brabantse Kampioenschappen D-junioren is Amy Langen (MD) 1e geworden bij het 
speerwerpen en 2e bij het kogelstoten. Zowel bij het speerwerpen (25.33 m) als het kogelstoten (10.50 m) 
deed ze dat met een persoonlijk record. Bij de 60m miste zij met haar tijd van 8.88 s op 0.03 s het podium. 
Het estafetteteam bij de jongens werd 3e met een tijd van 45.42s en verdienden zo een bronzen medaille. 
Kelsey Cools werd bij het hoogspringen 4e met een sprong over de 1.40m. Wessel de Nijs eindigde in de 
finale 80m horden op een 6e plaats met een tijd van 14.68 s.  

 

 

NK junioren - Goud voor Tom Koetsenruijter op 5000m 

(vrijdag 8 juli 2011) 

Op de 1e dag van het NK junioren is Tom Koetsenruijter op de 5000m als 1e gefinisht in een tijd van 
15:18.15 minuten. Maico suijkerbuijck eindigde als 7e in een tijd van 16:03.08.  

 

Verslag gebiedsfinale CD-junioren en 3e comp senioren vrouwen 

(maandag 27 juni 2011) 

Afgelopen zaterdag 25 juni vond er bij atletiekvereniging Achilles in Etten- Leur de gebiedsfinale plaats. 

Sinds lange tijd waren alle ploegen van THOR bij deze finale actief. Ondanks gebrek aan zon werd het toch 

een kleurrijke dag voor de meisjes D.  

  



De jongens junioren C hadden meer pech en konden helaas hun favoriete positie niet waar maken, dit 

resulteerde in een grote teleurstelling bij de atleten.  

  

De D meisjes, die deelnamen aan de 1ste divisie, waren als 4de geplaatst maar wisten toch een 2de plaats 

op het podium te veroveren. Enkele mooie prestaties: een sprong van Veerle van Loon 1.40m hoog, Anna 

Hartendorp liep een tijd van 11,87 seconde op de 60 meter horden, Manoek van den Maagdenberg sprong 

3.90m ver en worp Amy Langen de speer naar een afstand van 25.70 meter. Landelijk resulteerde dit in 

een 16e plaats, 4 plekken te weinig voor een kwalificatie in de landelijke finale. 

  

De D junioren jongens die eerste werden in hun poule wisten helaas geen plekje te bemachtigen op het 

podium. De jongens werden 5de tijdens de finale. Ondanks alles wist Tom van Ommeren toch een mooie 

tijd te lopen van 3.07 min. op de 1000 meter, liep Wessel de Nijs 14.28 sec. op de 80 meter horden en 

sprintte Martin Oonincx naar een tijd van 11.57 sec. op de 80 meter. 

  

De C junioren meisjes hadden zichzelf met veel geluk weten te plaatsen voor de gebiedsfinale. Deze 

relatief jonge ploeg meiden wisten zichzelf goed te verdedigen ten opzichte van hun concurrenten en 

eindigde landelijk op een 39e plaats. 

  

De jongens junioren C hadden veel pech. Landelijk stonden zij op een eerste plaats wat veel verwachtingen 

met zich mee bracht. Na een goede start en een fantastisch einde ging het helaas mis bij het discuswerpen. 

Op dit onderdeel werden door de jongens van Thor geen punten binnen gehaald. Dit resulteerde tot een 

16e plaats landelijk, slechts 200 punten verwijderd van een finaleplek.  

  

Ondanks dit verlies mogen de atleten van Thor terugkijken op een zeer succesvol seizoen! 

  

3e competitiewedstrijd 3e divisie senioren vrouwen 

Vandaag 26 juni zijn de Thor dames op de 3de plaats geëindigd in hun poule in Steenbergen. 

Vooral Femke Castenmiller presteerde goed door haar pr op de 100 meter te verbeteren. Ook Jacqueline 

Janssen kwam weer op heer normale niveau op het hoogspringen en voor Rozemarijn Snijder leveren de 

hogere horden geen problemen meer op. 

  

Op de loopnummers waren het de prestaties van Lucie van Oers op de 400 meter en Laura Wientjens op 

de 1500 die de nodige punten opleverde. 

  

100m Femke Castenmiller 13.55 s 

100m Yvette Hoendervangers 15.51 s 

200m Kelly de Jongh 30.90 s 

200m Yvette Hoendervangers  32.92 s 

400m Lucie van Oers 64.10 s 

1500m Laura Wientjens 5.05.78 min 

100mh Rozemarijn Snijder 17.31 s 



Zweedse estafette   2.44.55 min 

Hoog Jacqueline Janssen 1.50 m 

Ver Kelly de Jongh 4.52 m 

Kogel Marijke Ridders 8.56 m 

Speer Marijke Ridders  24.06 m 
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Nieuw clubrecord kogelstoten C-junioren jongens 

(maandag 27 juni 2011) 

Maarten Snoeken heeft tijdens de gebiedsfinale van de CD-competitie in Etten-Leur het clubrecord 
kogelstoten bij de JC verbeterd van 15.73 naar 15.86m. 

 

 

Goud en zilver bij NK Masters 

(zondag 19 juni 2011) 

Het was helaas een druilerig weekend, waarin regen en harde wind een dominante speler werd in de 
Nederlandse Kampioenschappen voor de Masters. Enkele Thorleden gaven acte de presence op div. 
technische- en loop-onderdelen. Frans van Boven, Gillis Bosman en Jeanine van Overveld 
vertegenwoordigden Thor op dit kampioenschap. En niet zonder resultaat. Gillis wist een gouden medaille 
te behalen op de 1500 m in zijn klasse M70 en Jeanine had een zilveren medaille voor de 800m V45 en 
wist bovendien nog een nieuw clubrecord neer te zetten op de 200m voor de V45. Mooie prestaties weer 
van onze Thor Masters.  



 

 

EJOF limieten tijdens Running Center Classic 

(vrijdag 17 juni 2011) 

Tijdens de Running Center Classic hebben een tweetal atleten de limiet voor de EJOF (Europees Jeugd 
Olympisch Festival) gehaald. Yared Stifanos (Hellas Utrecht) liep op de 1500m een tijd van 3.59.64 (limiet 
4.01.00) en Joost Ketel (ARV Achilles) sprong bij het hoogspringen over een hoogte van 2.05m (limiet 
2.01m). Maureen Koster (AV'47) was minder fortuinlijk, zij liep op de 1500m een tijd van 4.24.72 en miste 
op 0.72s de limiet voor het EJK.  

 

C-junioren Maarten en Niek zijn Brabants kampioen 

(maandag 13 juni 2011) 

Op tweede pinksterdag werden de Brabantse kampioenschappen voor AB en C junioren georganiseerd 
door AVGM in Best. 

Jongens C-junioren - 3 x goud 
Een viertal C-jongens reisden naar Best om hun vooraf doorgegeven prestaties waar te mogen maken.  

Maarten Snoeken had zowel met discus als het kogelstoten een favoriete positie. Deze heeft hij waar 
mogen maken door op beide onderdelen zijn persoonlijke record te verbreken en daarmee twee keer een 
gouden medaille mee naar huis te mogen nemen. Het discuswerpen verbeterde hij zijn persoonlijke record 
met ruim twee meter tot een afstand van 49m78 tevens goed voor een derde beste prestatie op de 
Nederlandse ranglijsten van het jaar 2011. Ook bij het kogelstoten, waar Maarten momenteel eerste staat 
op de ranglijst van 2011 verbeterde hij zijn beste prestatie tot een afstand van 15m73!  



 

 

Niek Visschedijk werd eerste met het hoogspringen, hij sprong samen met nog twee andere deelnemers 
over een hoogte van 1.70m. Niek deed dit ten opzichte van zijn concurrenten in zijn eerste poging waardoor 
hij met een gouden medaille naar huis ging. Ook op de 800m ging Niek met een medaille naar huis. De tijd 
van 2.11.72min, was voldoende voor een bronzen medaille.  
 

 

Verdere opvallende prestaties werden er nog geleverd door Niek op de 100m horden (15.72 s serie, 15.75 
s finale) hier werd hij 7e. Maarten eindigde als 5e (40.14 m) met het speerwerpen. Een 7e plaats was er 
voor Joram Withagen (2.21.82) op de 800m. Eduard Snijder eindigde als 6e met het hoogspringen (1.55m), 
8e met kogel (10.34m) en als 10e tijdens het verspringen (4.84m). 
 

 

Meisjes C-junioren 
Bij het hoogspringen eindigde 1e jaars C-junior Naomi Roovers op een fraaie 4e plaats met een hoogte van 
1.50m. Tijdens het hoogspringen moest Naomi ook nog even een serie 80m lopen. Met een tijd van 10.78s 
kwalificeerde ze zich voor de finale. Na de serie weer snel terug om verder te gaan op een hoogte van 
1.50m. Winny Hasselton evenaarde bij het hoogspringen haar PR van 1.35m. Ornella Wierikx werd met 
haar tijd van 1.43.32 6e op de 600m. Bij het verspringen benaderde Naomi met een sprong van 4.46 m 



haar PR op 2 centimeter. 
 

 

Jongens B-junioren 
Rik Palings liep als enige B-junior jongen de 3000m. Met zijn tijd van 9.49.05 behaalde hij een 5e plaats. 

Meisjes B-junioren 
Bij de meisjes B-junioren zijn 3 atleten van THOR actief geweest. Noraly van Meer en Saskia van Belleter 
bij de werpnummers (kogel, discus en speer), Jacqueline Janssen bij het hoogspringen. Noraly viel bij het 
kogelstoten net buiten de prijzen, ze werd vierde met een afstand van 10.65m. Saskia en Noraly hadden 
best een goede dag, ze hebben beide op alle drie de werpnummers een PR behaald. De prestaties van 
Saskia zijn: 9.84m (kogel, 6e), 23.67m (discus, 5e), 23.09m (speer, 11e). De prestaties van Noraly zijn: 
10.65m (kogel, 4e), 22.91m (discus, 6e), 20.22m (speer, 12e). 
Bij het hoogspringen door Jacqueline ging het iets minder goed. Met een hoogte van 1.35 m was zij zeker 
niet tevreden. 
 

 

 

 

  



 

2e competitiewedstrijd senioren vrouwen 

(zondag 5 juni 2011) 

Dat de dames een rol van betekenis kunnen spelen in de competitie, bleek uit de 2de competitiewedstrijd in 

Oosterhout. 

Zij eindigde op een 3de plaats in de poule met een puntentotaal van 7562. 

Dat dit een hoog puntentotaal is,  blijkt dat er het vorige jaar maar enkele ploegen een hoger totaal 

behaalde in de tweede wedstrijd. 

De gehele ploeg presteerde op zijn normale niveau zonder grote uitschieters naar beneden. 

Hoopgevend is ook dat op de nummers waarop we twee deelnemers uit kwamen, hun  prestaties  niet veel 

onderdeden ten opzichte van de beste ploeggenoot. 

Wel wil ik Marianne danken omdat zij bereid was de 3000 meter in te vullen. 

Volgens mij wordt het tijd dat er binnen Thor meer aandacht geschonken wordt aan de langere 

loopnummers omdat de bezetting hiervan steeds problemen oplevert. 

Verder dank aan  Marita die de ploeg steunde door als jurylid op te treden. 

26 juni, ja op de dag van de Halve Marathon is de derde wedstrijd in Steenbergen. 

Cees Matthijssen 

  

100m           

6 Castenmiller, Femke 13.79 sec 541 ptn -1.1 

16 Hoendervangers, Yvette 15.52 sec 0 ptn -1.1 

200m           

6 Snijder, Rozemarijn 28.07 sec 607 ptn -2.1 

9 Oorschot, Frederieke van 29.16 sec 0 ptn -1.4 

400m           

4 Oers, Lucie van 63.78 sec 667 ptn   

9 Oorschot, Frederieke van 67.63 sec 0 ptn   

800m           

2 Oers, Sonja 2.26.64 min 710 ptn   

3000m           

5 Schipper-Fokke, Marianne de 12.28.36 min 424 ptn   

400mh           

7 Oers, Lucie van 77.90 sec 521 ptn   

4x100m           

5 Jacqueline,  Rozemarijn, Femke , Kelly 53.66 sec 601 ptn   

hoog           



6 Janssen, Jacqueline 1.45 m 672 ptn   

ver           

6 Snijder, Rozemarijn 4.75 m 616 ptn +0.1 

hss           

3 Jongh, Kelly de 9.97 m 638 ptn +0.8 

kogel           

3 Ridders, Marijke 9.33 m 543 ptn   

discus           

6 Ridders, Marijke 24.04 m 415 ptn   

speer           

5 Oers, Sonja 30.47 m 607 ptn   

  Vrouwen Senioren 3e div 2e         

Plaats Vereniging     Punten   

3 AV Thor     7562   

  

 

ARWB kampioenen bij de pupillen 

(zaterdag 4 juni 2011) 

Bij het ARWB kampioenschap 2011 zijn een groot aantal THOR pupillen door hun goede prestaties op het 
podium gekomen, zowel op de meerkamp als op de lange afstand. Twaalf podiumplaatsen in totaal: 6x 
goud, 2x zilver en 4x brons. Een opsomming: Rafiq el Morabit (JPC, 600m, 1e), Luc van Baal (JPC, MK, 
1e), Marit van der Klugt (MPC, 600m, 3e), Marvin Lamers (JPB, 1000m, 2e, MK, 3e), Jesse Hendriks 
(JPA1, 1000m, 1e), Xander Stom (JPA2, MK, 3e), Amy Hasselton (MPA1, 1000m, 1e, MK 1e), Claudia 
Nouws (MPA1, MK, 3e), Roos Hop (MPA2, 1000m, 1e, MK, 2e). 
 

 

Tom Koetsenruijter verpulvert clubrecord 5000m A-junioren 

(vrijdag 27 mei 2011) 

Tijdens de Nijmegen Global Athletics wedstrijd op 25 mei 2011 heeft Tom Koetsenruijter een hele mooie 
prestatie op de 5000m neergezet. Met een tijd van 14:46:40 heeft hij het clubrecord, dat al ruim 20 jaar op 
naam stond van Martin Lauret, met bijna 20s verbeterd. 

  



 

Competitiewedstrijd meisjes B-junioren 

(zondag 22 mei 2011) 

De B meisjes zijn de hoop van Thor om ooit weer op het hoge niveau van vroeger terug te kunnen keren. 
 Vandaag werd weer een stap gezet op die weg door de deelname aan hun 2de competitiewedstrijd. 
 De afgelopen dagen was het prima atletiekweer, maar vandaag was, door de voortdurend wisselende 
harde wind, moeilijk om tot goede prestatie te komen. De hoogspringers hadden de wind vol tegen, de 
sprinters en verspringers hadden de wind mee, maar of dat een voordeel is valt te betwijfelen. 
 De beste prestatie vandaag leverde Laura Wientjes op de 800 meter ( 2.21,40) en was hiermee de snelste 
op de 800 meter. Daarnaast bezorgde zij de ploeg de nodige punten bij het speerwerpen met een worp van 
21,61 meter . 
 
Hoewel Thor landelijk in de competitie nog op een bescheiden plaats staat, heeft deze groep meisjes de 
potentie om verder te groeien. 
 Wel zullen er dan keuze gemaakt moeten worden, er zal meer aan de basis gewerkt moeten worden en 
dat kan met de gehele groep samen. Verder moet er toch minimaal 2 maal per week getraind gaan worden 
om een stapje hogerop te komen. 
 In mijn ogen is het belangrijk dat de groep gezamenlijk gaat trainen om naast het verbeteren van de 
conditie de sociale contacten te kunnen onderhouden. 
 Ik vond het leuk om jullie te mogen hebben begeleiden, Kelly en Marijke bedankt dat jullie de jurytaak voor 
Thor hebben willen invullen. 
 
Cees Matthijssen 

 

CD junioren succesvol tijdens 2e competitiewedstrijd 

(maandag 16 mei 2011) 

Zaterdag 14 mei, wat een regenachtige dag zou worden pakte voor de jongens junioren C zonnig uit! 
 
Met een aantal kleine wijzigingen in de opstelling hebben de Thor jongens een eerste plaats in de poule 
weten te behalen en waarschijnlijk zijn ze met deze prestatie landelijk ook omhoog gekropen van een derde 
naar wellicht een hogere plaats in de top 3. 
 
Opvallende prestaties waren er bij de jongens voor Maarten Snoeken die de jury deed verbazen tijdens het 
kogelstoten. Bij het wegstoten van de kogel over de 15m moest er een nieuw meetlint aan te pas komen 
omdat het huidige lint maar tot 15m ging. Maarten behaalde op dit onderdeel een eerste plaats. Ook tijdens 
het discus werpen stak hij met kop en schouders boven de andere prestaties uit 46m66 wist hij de schijf 
weg te werpen. Koen van der Meyden stond dit keer opgesteld op het onderdeel speerwerpen, ook hij 
verbaasde zowel zichzelf als zijn ploeggenoten door de speer tot een afstand van 38m85 te werpen. 
Tweede werd Koen op de 800m in een tijd van 2.18.18min.  
 Niek Visschedijk werd tweede op zowel 100m horden in een tijd van 16.02sec als met het hoogspringen 
ondanks veel pijn in zijn rug de hoogte van 1m70 wist te behalen. 
 Ook Joram Withagen draagde zijn steentje bij op de 100m, hij liep een dik pr in een tijd van 12.97s.  
 
Tijdens de 4x100m estafette werden de jongens derde in een tijd van 49.58s.  
 
In totaal waren alle prestaties goed voor 6116 punten. Dit zijn 286 punten meer ten opzichte van de eerste 
competitiewedstrijd. 
 Landelijk stonden de jongens al derde, slechts 44 punten achter op de nummer 1. Wellicht dat deze 
topprestaties hier verandering in hebben gebracht. 
 
De C-junioren meisjesploeg die bestaat uit 2 tweede jaars atleten en 7 eerste jaars atleten hebben diverse 
mooie prestaties neergezet. Naomi werd eerste met het verspringen en behaalde een gedeelte eerste 
plaats bij het hoogspringen. Ornella werd tweede op de 1000m. Djely behaalde een vierde plaats op de 
80mh en ook Iris werd vierde op de 80m.  
 Complimenten ook voor jullie perfecte 4x80m, de wissels verliepen perfect, hierdoor werd een tweede 
plaats behaald op dit onderdeel. 



 
Tijdens de competitie van 14 mei bij ARSV THOR hebben de D-junioren van THOR weer goed meegedaan. 
De jongens die uitkomen in de 2de divisie eindigden op een mooie 1ste plaats. Zo begon het estafette team 
van de jongens met een overwinning op de 4 x 80m. Daarna werd er op de 80 m sprint en hoogspringen 
door Martin Oonincx de eerste plek gehaald. Een mooie overwinning was er ook voor Tom van Ommeren, 
1000 m in 3.09.76, en voor Wessel de Nijs, 80m horden in 14.85sec. Ook werd er op de werponderdelen 
goed gepresteerd door Tim van Ommeren, kogelstoten in 8 meter en hij wierp zijn discus naar een afstand 
van 21.46 m.  
 
Voor de aanvang van de wedstrijd waren er bij de meisjes al 2 geblesseerd. Desondanks lieten zij hun 
ploeg niet in de steek en hebben ze nog enkele punten bij elkaar gesprokkeld. De meisjes die in de 1ste 
divisie uitkomen mochten op deze dag de spits afbijten met de 4 x 60m. Ze werden 1ste in hun serie maar 
helaas was de andere serie net iets sneller. Zo werd er bij de meisjes op de werponderdelen goed 
gepresteerd door Daniek Hoorn. Zij wierp de speer naar een afstand van 17.33 meter en de discus naar 
21.22 meter. Ook werd er door Amy Langen gepresteerd op speer, 20.26 meter en 60 meter in 9.06. Anna 
Hartendorp zette zich goed in tijdens de 60m en 60 horden. Veerle van Loon sprong naar een hoogte van 
1.40 meter. Tijdens de 1000 meter liep Marga Broodman naar een mooie 4de plaats. 

 

De burgemeester is op bezoek geweest 

(woensdag 11 mei 2011) 

Woensdag 11 mei jl. was burgemeester Niederer op uitnodiging van Rene van Ginderen, gemeenteraadslid 
en Thorlid, te gast in ons Thorhonk. We hebben enkele foto’s gemaakt om dit informele bezoek te 
vereeuwigen. 

  

 

Competitie THOR senioren vrouwen van start 

(zondag 8 mei 2011) 

Op 8 mei zijn de Thor vrouwen van start gegaan in de competitie in Dongen. 
 Wil Thor serieus in de laagste afdelingen mee kunnen spelen dan zullen de loopnummers beter bezet 
moeten kunnen worden. Vooral het bezetten van de 3000 meter leverde grote problemen op. Gelukkig was 
Yvonne Langen bereid deze afstand te lopen. Maar hoe beter de tijd hoe groter het aantal punten dat dit 
oplevert voor de club. 
 Het moet toch voor een aantal vrouwen een uitdaging zijn om in deze wedstrijd de kleuren van Thor te 
verdedigen. Om enig idee te geven wat het niveau van de loopsters is, de snelste liep 11.34 min en de 
langzaamste 14.30 minuten. 
 Jammer genoeg was onze beste werpster Marian ziek geworden wat ook weer de nodige punten verlies 
opleverde. 
 Gelukkig heeft Thor een groot aantal B junioren die deze keer de gaten op hebben kunnen vullen. 
 Rozemarijn die voor het eerst horden liep op de dameshoogte, kan voor de toekomst zeker een rol van 
betekenis gaan spelen. Frederieke die het gat op de 800 meter moest opvullen. Verder de ongelukkige 
Jacqueline die toen zij haar p.r. op hoog wilde gaan verbeteren met haar hoofd tegen de standaard terecht 
kwam. 
 Al met al een moeizame start voor de ploeg die vroeger op het hoogste niveau meestreed. 
  



 

Goede prestaties van THOR atleten tijdens baanwedstrijd in Helmond. 

(maandag 25 april 2011) 

Een selecte groep THOR atleten hebben tijdens de openiningswedstrijd van HAC in Helmond goed 
gepresteerd. Voor een verslag en de uitslagen klik hier 

 

CD-junioren presteren goed op 1e competitiewedstrijd 

(zondag 17 april 2011) 

Zaterdag 16 april was de 1e competitiewedstrijd voor de CD-junioren van THOR in Zierikzee. Zowel de 
meisjes- als de jongensteams hebben goed gepresteerd. De C- en D-junioren jongens staan allebei op een 
1e plaats in de poule. De D-junioren meisjes op de 2e plaats en de C-junioren meisjes op een 3e plaats.  
Voor een verslag van de resultaten van de C-junioren klik hier 

 

Clubrecord kogelstoten C-junioren na 22 jaar verbroken 

(maandag 11 april 2011) 

Maarten Snoeken (JJC) heeft op zondag 10 april 2011 tijdens de werpdriekamp van Atledo het clubrecord 
kogelstoten verbeterd naar 15,58m. Dat is ruim 2m verder dan het oude record van 13,42m dat al sinds 3 
september 1988 op naam van Ronald Martens stond. Maarten is al vroeg in het seizoen goed in vorm, bij 
het speerwerpen verbeterde hij zijn PR met ruim 3m naar 43,12m.  

 

NK Masters - medailles voor masters van THOR 

(zondag 27 februari 2011) 

Op het NK masters zijn een viertal atleten van THOR succesvol geweest. Jeanine van Overveld behaalde 
een gouden medaille op de 800m (2:41.10) en een bronzen op de 400m (69.10). Frans van Boven werd 2e 
bij het hink-stapspringen met een afstand van 8.20m. Bij zowel het hoogspringen (1.30m) en 60m sprint 
(9.67s serie, 9.81s finale) werd Frans 4e. Een bronzen medaille was er voor Rini Marijnissen op de 3000m 
(12:53.54). Een vierde plaats op deze afstand was er voor Gillis Bosman (13:25.59). Gilles liep ook nog de 
1500m en eindigde daar ook op een 4e plaats in een tijd van 6:34.79. 

 

Goud bij hoogspringen NSK 

(zaterdag 26 februari 2011) 

Gerben Klein heeft bij het Nederlands Studenten Kampioenschap een eerste plaats behaald bij het 
hoogspringen. Alle hoogtes tot en met 1.98m behaalde hij in de eerste sprong. Naast Gerben waren ook 
Lucie en Sonja van Oers actief op het NSK. Sonja liep de 800m in een tijd van 2.23.97 en Lucie de 400m in 
1.06.28. 

http://www.thor-roosendaal.nl/algemeen/nieuws/verslag_baanwedstrijd_helmond_20110425.htm
http://www.thor-roosendaal.nl/algemeen/nieuws/verslag_comp_cjun_20110416.htm


 

 

NK cross dag 2 - Brons voor CÃ©line de Wild 

(zondag 20 februari 2011) 

Op de tweede dag van het NK cross heeft CÃ©line de Wild een derde plaats behaald bij de meisjes 
junioren A, ze liep de 5865m in een tijd van 23:43 minuten. Bij de senioren mannen (lange cross) eindigde 
Wouter Warndorff op een 9e plaats en behoort dus bij de beste 10 van Nederland. Dat geldt ook voor Tom 
Koetsenruijter bij de junioren A. Ook hij eindigde op 9e plaats. Een groot aantal THOR atleten is dit 
weekend afgereisd naar Hellendoorn om een goede prestatie neer te zetten. 
 

Foto Erik van Leeuwen: www.erki.nl 

 

  



 

NK cross dag 1 - THOR jeugd succesvol 

(zaterdag 19 februari 2011) 

Roos Hop (MPA2), Mels Lambregts (JJC2) en het estafetteteam pupA hebben vandaag op het NK Cross in 
Hellendoorn een gouden medaille behaald. Een zilveren medaille was er voor Amy Hasselton (MPA1), 
Jesse Hendriks (JPA1) en Tom van Ommeren (JJD2). Ruud Woord (M50), Gillis Bosman (M70) en de 
estafetteteams bij junD en JunC grepen met een 4e plaats net naast de prijzen. 
Een overzicht van de podiumplaatsen: 
JJC2: 1. Mels Lambregts, 12:26 minuten(3490m) 
JJD2: 2. Tom van Ommeren, 7:57 minuten(2050m) 
JPA2: 2. Jesse Hendriks, 6:15 minuten(1565m) 
MPA2: 1. Roos Hop, 6:16 minuten(1565m) 
MPA1: 2. Amy Hasselton, 6.44 minuten(1565m) 
 

 

Goud, zilver en brons op NK indoor junioren AB 

(zondag 6 februari 2011) 

Goud, zilver en brons tijdens het NK Indoor junioren AB voor de THOR Mila atleten Tom Koetsenruijter 
(JA), CÃ©line de Wild (MA) en Laura Wientjens (MB). Tom liep op de 3000m naar een 1e plaats met een 
tijd van 9.15.98. Op dezelfde afstand maar dan bij de meisjes junioren A behaalde Celine een 2e plaats met 
een tijd van 10.31.94. De bronzen medaille was voor Laura op de 1500m, haar tijd was 5.07.77.> 
 

Foto's: Sebastiaan Durand (foto@durand.nl, foto.durand.nl) 

 

 

Goud blinkt op Brabants Kampioenschap Cross voor THOR atleten 

(zondag 6 februari 2011) 

Op het Brabants Kampioenschap Cross, dit jaar gehouden in Helmond, zijn THOR-atleten zeer succesvol 
geweest. Net als vorig jaar zijn er vijf kampioenen: Hester van Oorschot (MJA), Mels Lambregts (JJC), Tom 
van Ommeren (JJD), Jesse Hendriks (JPA) en Roos Hop (MPA). Tevens waren er een zilveren medaille 
voor Ruud Woord (M50) en een bronzen medaille voor Jeanine van Overveld (V45) en Amy Hasselton 
(MPA). 
Een overzicht van de podiumplaatsen: 
M50: 2. Ruud Woord, 34:34 minuten(8940m) 
V45: 3. Jeanine van Overveld, 27:03 minuten (5780m) 
MJA: 1. Hester van Oorschot, 17:51 minuten(4490m) 
JJC: 1. Mels Lambregts, 10:48 minuten(3200m) 
JJD: 1. Tom van Ommeren, 8:22 minuten(2290m) 
JPA: 1. Jesse Hendriks, 5:24 minuten(1410m) 
MPA: 1. Roos Hop, 5:27 minuten(1410m) 



MPA: 3. Amy Hasselton, 5:50 minuten(1410m) 
 

 

Zilver voor Maarten Snoeken op Nationale Junioren C&D indoorwedstrijd 

(zaterdag 22 januari 2011) 

Afgelopen zaterdag (22 januari) vond voor de eerste keer in het Omnisportcentrum te Apeldoorn het 
Nederlands Kampioenschap indoor voor C/D junioren plaats. Twee talentvolle atleten van Thor Maarten 
Snoeken en Tom van Ommeren zagen deze kans als een mooie uitdaging om zichzelf aan het landelijke 
niveau te meten. 
 
Allereerst was het om 13.00u de beurt aan Maarten, met een eerder geworpen afstand van 13.01m. had hij 
zich als derde weten te plaatsen voor het onderdeel kogelstoten. Kans op een podiumplek was dus 
aanwezig. Maar toch, moet je het tijdens de wedstrijd ook nog maar zien te presteren. Na de eerste drie 
matige pogingen van Maarten was al snel duidelijk dat hij gekwalificeerd was voor de finale.  
 

 
De volgorde van stoten werd opnieuw bepaald aan de hand van de eerste drie pogingen, Maarten had zich 
als zesde gekwalificeerd en was nu als derde aan de beurt. Aan zijn lichaamstaal was af te lezen dat hij er 
flink van baalde dat de pogingen niet echt lekker gingen. Gelukkig wist Maarten zichzelf weer te 
concentreren om zo tijdens zijn vijfde worp tot een afstand van 12.91m te komen. Met deze poging en nog 
één poging te gaan stond Maarten tweede. Gelukkig konden de concurrenten van Maarten de kracht niet 
meer opbrengen om over deze verre stoot van Maarten heen te komen.  
Een tweede plaats dus voor Maarten tijdens zijn eerste NK. 
 

 
 
Na Maarten was Tom van Ommeren aan de beurt op de snelle middellange afstand van 600 meter. Tom 
had zich als tweede gekwalificeerd en maakte dus kans op een plek op het podium. Helaas voor Tom heb 
je voor de 600 meter maar één kans om jezelf te laten zien.  



 

 

 
De serie was druk bezet en het was dringen aan de start Tom wist hier zelfs nog een gele kaart te krijgen 
door het 'tactisch' gebruik van zijn ellebogen. Door deze waarschuwing ging het er in de herkansing rustiger 
aan toe. Helaas was Tom hier de dupe van en liep hij daardoor in het begin direct een achterstand op zijn 
concurrentie. De rondes die volgden is Tom nog enkele plaatsen naar voor toe gerend, maar jammer 
genoeg was dit onvoldoende voor een plekje op het podium. 
Ondanks de teleurstelling bij Tom was het een prettige wedstrijd met een goede NK sfeer. 


