


TRAININGSTIJDEN 2005

Steenwijk:

Maandag: 19.00-20.30 Lange Afstandsgroep Oerthebaan Jebbe

Dinsdag: 16.30-17.30 Pupillen B + Pup C + Minipup. Oerthebaan Suzanne, Ina, Bas

17.30-18.30 Pupillen A Oerthebaan Suzanne, Bas, Sjors

17.45-18.45 C/D junioren Oerthebaan Roderic, Reinier

19.00-20.30 A/B junioren + Sen. + Veteranen Oerthebaan Ingrid

19.30-20.45 Recreatieve loopgroepen voor beginners Vanaf Oerthebaan Thijs, Rob

Woensdag: 19.15-20.45 Recreatieve loopgroep voor gevorderden Vanaf Oerthebaan Peter

19.15-20.45 Lange Afstandsgroep Vanaf Oerthebaan Jebbe

19.30-20.30 Sportief wandelen even weken: Parkeerterrein Welkoop Tuk Bennie

oneven weken: Parkeerterrein Welkoop Tuk Bennie

Donderdag: 17.45-18.45 Alle pupillen Oerthebaan Suzanne, Ina

17,45-18,45 C/D junioren Oerthebaan Bas

19.00-20.30 A/B junioren + Sen. +  Veteranen Oerthebaan Ingrid

Vrijdag 18.30-20.30 krachttraining Oerthebaan Suzanne

Zaterdag: 09.30-10.30 Recreatieve loopgroep Woldberg Thijs, Rob

10.00-12.00 Selectie Oerthebaan Ingrid

Wolvega:

Maandag: 19.15-20.45 Recreatieve loopgroep Vanaf Molenwiek Folkert

Dinsdag: 17.30-18.45 Alle pupillen Molenwiek Jan, Tineke, Nikki, Judith

19.00-20.30 Junioren + Senioren + Veteranen Molenwiek Jan, Tineke 

Woensdag: 19.30-20.30 Sportief wandelen even weken: Parkeerterrein Welkoop Tuk Bennie

oneven weken: Parkeerterrein Welkoop Tuk Bennie

Vrijdag: 19.15-20.30 Junioren + Senioren + Veteranen Molenwiek Folkert, Nikki

Jongens en Meisjes Minipupillen: geboren in: 1998 en later

Pupillen C: 1997

Pupillen B 1996

Pupillen A: 1994/95

D-junioren: 1992/93

C-junioren: 1990/91

B-junioren: 1988/89

A-junioren: 1986/87

Mannen en Vrouwen Senioren: 1985 en eerder

Hierboven is te lezen wanneer en waar je kunt trainen en wie je train(st)er is. Als je werkelijk niet kunt neem dan even
contact op met de train(st)er om samen naar een oplossing te zoeken. Blijf niet zomaar weg!



 

CLUBORGAAN 28e JAARGANG No.04, MEI 2005 
AV START ’78 

Atletiekaccommodatie: Oerthebaan, Middenweg  22, 8332 CZ Steenwijk, tel. kantine (0521) 516 853 

Penningmeester:  Postgiro 3928372, Bank 36.12.62.310  
BESTUUR: 
Rob van der Wel, voorzitter 

 

Henk Woudstra, secretaris 

Frenk Wubben, penningmeester 

Ella de Jong 

Jan de Krijger 

Henk Jan Kamerbeek 

 

Willem Lodewijkhof 44 

 

Kerkstraat 92 

De Welhaak 12 

Remmelinge 34 

Gentiaan 24A 

De Wiezeboom 21 

 

8332 GC 

 

8471 CJ 

8332 JL 

8334 MV 

8471 WG 

8332 JT 

 

Steenwijk 

 

Wolvega 

Steenwijk 

Tuk 

Wolvega 

Steenwijk 

 

(0521) 523 099 

 06-24 699 334 

(0561) 615 723 

(0521) 521 244 

(0521) 516 589 

(0561) 614 206 

(0521) 520 301 

 

rob.vanderwel@wanadoo.nl 

rob.vanderwel@uwv.nl 

h.woudstra@sport-frl.nl 

wubben@freeler.nl 

rob.de.jong@tip.nl 

jandekrijger@hetnet.nl 

henk.jan.kamerbeek@hetnet.nl 

Wedstrijd Organisatie Commissie: Trainers: 

Rob de Jong, voorzitter 

Addy Ritsema, secretaris 

 Het Garnizoen 17  8332 GE Steenwijk 

Ella de Jong 

Henk van der Veen 

Nel Zwerver 

Materiaalcommissie: 
Joop Bomert 

Jury-coördinator: 
Nel Zwerver 

Marijke Enzing 

Cursus-coördinator: 

(0521) 516 589 

(0521) 515 691 

 

(0521) 516 589 

(0521) 588 923 

(0521) 381 285 

 

(0522) 281 315 

 

(0521) 381 285 

(0521) 615 723 

Pupillen, junioren, senioren: 

Ella de Jong, secretaris 

Suzanne Hartwig 

Tineke Jonkman 

Jan de Krijger 

Sybrand Sterkenburgh 

Ingrid Tolsma 

Bas Kluitenberg 

Roderic Luijten   

Nikki Woudstra   

Ina van der Wel 

Wegatletiek en recreatielopers: 

 

(0521) 516  589 

(0521) 362  164 

(0561) 451  003 

(0561) 614  206 

(0513) 682  524 

(0521) 514  795 

(0521) 515 254 

(0521) 517 756 

(0561) 615 723 

(0521) 523 099 

Nel Zwerver                                                     (0521) 381 285 

 

Wedstrijdsecretariaat: 
Hans Hes: uitwedstrijden / Jolanda Hes: thuiswedstrijden 

Stuwwal 10 8332 KL Steenwijk                      (0521) 514 186 

Postgiro: 17 37 279                                             j.m. hes@zonnet.nl 

Bennie Overvelde (wandelen) 

Folkert Sterkenburgh 

Thijs Stienstra   06-27 160 604 

Rob van der Wel 

Jebbe Westerbeek 

Peter Visser 

(0561) 615 687 

(0513) 682 524 

(0521) 517 376 

06-24 699 334 

(0521) 517 830 

(0561) 452 938 

Inschrijvingen wedstrijden voor Wolvega: 
Tineke Jonkman                                               (0561) 451 003 

 Wollegras 5 8471 WH  Wolvega 

Jeugdcommissie: 
Suzanne Hartwig 

Nikki Woudstra 

Judith de Groot 

Kantinecommissie: 
Freddie Bouma 

Jolanda Hes 

Ingeborg Vroklage 

Ledenadministratie: 
Henk van der Veen   (0521) 588 923  Ten Dale 13 

8341 RB Steenwijkerwold haj.vanderveen@wanadoo.nl 

Contributieadministratie: 
Hans Spitzen                (0521) 360 322 

Beulakerweg 117, 8355 AE Giethoorn 

Peter Weerman 

Rob van der Wel 

Folkert Braad 

Redactie Clubblad: 
Hendrik-Jan Doevendans 

Folkert Sterkenburgh 

Sietske Sterkenburgh 

 
Vondelstraat 34 

Schoterlandseweg 6 

Kon. Wilhelminalaan 62 

 
8331 RE 

8455 JG 

8382 GD 

 
Steenwijk 

Katlijk 

Frederiksoord 

 
(0521) 522 514 

(0513) 682 524 

(0521) 380 165 

 

hj@doevendans.net 

sterkenburgh@wanadoo.nl 

erwinensietske@zonnet.nl 

Distributie Clubblad: 

Wolvega:    Folkert Sterkenburgh   (0513) 682 524 

Steenwijk:  Jan Pol                          (0521) 512 524 

Sponsor/Advertentie Commissie: 

Roel Boers                           (0522) 462 687 

Wim van Oosten                  (0561) 616 523 

Peter Wemer                        (0561) 617 208 

 

sfcboers@hotmail.com 

wimvanoosten@home.nl 

wemwijn@zonnet.nl 

Ereleden: Arjen Guikema en Evert Roffel 

Clubarchief: Rob en Ella de Jong 

Ron Derby                           (0521) 518 699 

 

Website Start ’78: Internetadres: http://www.start78.nl    Webmaster: Jan Driegen    E-mail: webmaster@start78.nl of jan.driegen@wanadoo.nl 

                                         Contributie (per kwartaal)         KNAU-afdracht (jaarlijks)                  Wedstrijdlicentie (jaarlijks) 
Mini-pup 

Pupillen B/C 

Pupillen A 

Junioren C/D 

Junioren A/B 

Senioren/vet. (1x trainen) 

Senioren/vet. (2x trainen) 

Sportief wandelen 

€ 17,10 

€ 20,20 

€ 21,70 

€ 25,70 

€ 29,60 

€ 24,20 

€ 38,90 

€ 17,80 

€   11,60 

€   11,60 

€   11,60 

€   12,30 

€   12,30 

€   13,20 

€   13,20 

€   13,20 

€   6,40 

€   6,40 

€   6,40 

€ 11,10 

€ 11,10 

€ 17,80 (facultatief) 

€ 17,80 (facultatief) 

€   0,00 

• Wedstrijdlicentie voor jeugdleden verplicht, voor volwassenen op verzoek. 

• KNAU-afdracht en wedstrijdlicentie worden aan het begin van het jaar ingehouden. 

• Bij inschrijving wordt € 10,- aan administratiekosten in rekening gebracht. 

• Bij een gezin met drie of meer volledig contributiebetalende leden geldt een korting van 20% op de verenigings-contributie. 

U kunt ook vallen onder het bijzonder tarief, dan moet u student zijn en een bewijs van scholing overleggen. Dit bedraagt € 

46,80 per jaar exclusief KNAU-afdracht + wedstrijdlicentie. 

• Bij niet kunnen trainen (t.g.v. ziekte, blessure, zwangerschap) tijdens een aaneengesloten periode van langer dan 3 maanden 

behoeft, na een verzoek aan - en goedkeuring van - de penningmeester, geen contributie te worden betaald. 

 

Mutaties: Opzeggingen alléén bij de ledenadministratie vóór het einde van elk kwartaal door middel van een 

uitschrijfformulier te verkrijgen bij je trainer(ster). Adreswijzigingen ook via de ledenadministratie. 
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In dit nummer 

 

 
 
 

Redactioneel 
door Hendrik-Jan Doevendans 

 
Lezers, 
Het baanseizoen is weer in volle gang. In dit nummer kunt 
u de verslagen lezen van de eerste competitie wedstrijden 
voor junioren, senioren en veteranen. Fantastisch dat start 
’78 in alle leeftijdsgroepen zo goed vertegenwoordigd is. 
 
Ook fantastisch dat al dit nieuws dit clubblad bereikt. We 
willen zoveel mogelijk proberen een blad te zijn voor alle 
leden van de club. Dat betekent dat we nieuws en stukjes 
willen plaatsen van/ voor leden van alle leeftijden en 
disciplines. Dit nummer is dat goed gelukt. Stukken van 
weg en baan, dwars door alle leeftijdsgroepen heen. Zo 
hoort het. 
 
Dit uiterst officiële verenigingsorgaan heeft het vorige 
nummer nogal wat problemen gekend met de bezorging. 
Nu weet ik dat de starter bij verschijning sowieso oud 
nieuws is, maar de vorige aflevering was wel erg bar. 
Daarvoor waren enkele redenen, maar daar heeft de lezer 
niet zo veel aan. Met een aantal maatregelen willen we de 
bezorging toch verbeteren. Ik hoop dat u dat de komende 
tijd gaat merken. 
 
De starter wordt vanaf dit moment geheel digitaal 
vervaardigd. Dat wil zeggen dat er een compleet bestand 
(inclusief voorkant en advertenties) naar de drukker wordt 
gemaild waar het vervolgens wordt afgedrukt. Dit scheelt 
reistijd van de redactie en het is voor de drukker nu 
mogelijk om een hogere kwaliteit te leveren met minder 
inspanning. We zullen zien. Voor de redactie was het in 
ieder geval even wennen. We gaan ongetwijfeld nog een 
aantal kinderziektes krijgen wat dit aangaat. 
 
In samenwerking met onze webmaster Jan Driegen is 
besloten om de starter voortaan als PDF bestand te 
plaatsen op de website. Lijkt me handig als ik eens in 
Australië ben. Kan ik de hele starter gewoon uitprinten! 
Overigens laten we de advertenties in die digitale versie 
weg. Dit om het bestandsformaat binnen de perken te 
houden. 
 
Vriendelijke groet, 
De redactie 
 
 

Inhoud 
Van de Voorzitter   03 
Technische commissie   03 
Jarig in Juni    04 
Uitnodiging barbecue   04 
Overbelasting van de peesplaat  05 
The Outsiders slaan weer toe…  07 
Uit de historie van start’78 (19)  08 
Starterspret    09 
Verslag C/D competitie   10 
Wokken met de loopgroep van Thijs 11 
Verslag veteranen competitie  11 
Verslag senioren competitie  12 
Gerstenat en vette friet   12 
LA competitie tussenstand  13 
Uitslagen    14 
Agenda     20 

Actie 

 

 

 

 
Een kleine impressie van het wokken (zie 
verder in deze starter) 
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Bestuur en commissies 

Van de voorzitter 
Rob van der Wel 

 

Ik heb moeite met het vinden van een creatieve 
ader in deze tijd waarin er ontzettend veel 
gebeurt. Natuurlijk zijn er onderwerpen genoeg te 
bedenken die te maken hebben met onze mooie 
sport. Maar mijn hoofd staat er nu niet naar. Ik 
ben namelijk sinds een aantal weken veel te 
vinden op camping De Jagerstee in Epe, waar Ina 
en ik dit jaar een seizoensplek hebben weten te 
bemachtigen. Menigeen weet niet, welke 
blijdschap je voelt wanneer je ’s ochtends je door 
het vocht klam geworden bed uitstapt en met je 
blote voeten op het koude zeil stapt. Je werd 
wakker gemaakt door een alles overweldigend 
fluitconcert van tientallen vogels, nu eens niet 
begeleid door lawaai van de snelweg zoals je dat 
vaak wel op de Woldberg hoort. Onder je stoel 
door loopt een verdwaalde egel, op zoek naar wat 
gevallen stukje chips van de avond ervoor.Een 
eekhoorn schrikt wanneer je de rits opentrekt en 
verdwaasd je hoofd naar buiten steekt. 
Wanneer je geluk hebt blijft het droog die dag en 
schijnt er zelfs een voorzichtig zonnetje. Wanneer 
je pech hebt (en dat komt helaas nog al eens 
voor) regent het en loop je te soppen in koude 
natte laarzen die je amper aan kunt krijgen omdat 
je sokken ook niet helemaal droog meer zijn. Je 
gaat plassen in het toiletgebouw dat net iets te ver 
weg is om je tijdens de wandeling daar naartoe 
comfortabel te voelen. Bij terugkomst in de 
caravan ligt vrouwlief nog te slapen en denk je… 
dan ga ik de krant (die al drie dagen oud is) nog 
even doorlezen. Helaas is die ook klam en een 
vochtige krant is vrijwel niet te lezen. Dan maar 
een lekker kopje thee zetten (maakt altijd indruk). 
Jammer; water is op dus eerst weer naar het 
toiletgebouw om water te halen. Uiteindelijk komt 
natuurlijk  alles dik voor elkaar en kunnen er 
croissants worden gehaald bij de receptie. Er is 
echter alleen nog maar een stokbroodje, waar je 
niet al te beste vakantieherinneringen van 
bewaart omdat je nog in je geheugen gegrift hebt 
staan dat je ooit in Frankrijk aan de verse 
baguettes een bloedend en nog tijdenlang zeer 
gevoelig gehemelte over hebt gehouden. 
En dan toch… de vrijheid, de natuur bij je op 
schoot, het samen de afwas doen, het praten met 
buren en het badminton of jeu de boules spelen, 
het niet hoeven aannemen van de telefoon of het 
moeten oprapen van weer een stapel door de 
postbode bezorgde nieuwe rekeningen (houdt dat 
nu nooit eens op?) maken dat ik mij heerlijk voel 
op de camping. Geen terreur van de televisie of 
Koning Voetbal, alleen natuurlijk wel op tijd 
zorgen voor een stukje van de voorzitter. 
Ik wens jullie straks allen een fijne vakantie. Ina 
en ik blijven in Epe. Heb geen medelijden, we 
vermaken ons prima (ook in Epe is er een Aldi). 

Nieuwe TC: Niet lullen, 
maar poetsen! 

Henk-Jan Kamerbeek 

 

Twee vergaderingen lang waren we “i.o.”, een 
afkorting voor “in oprichting”. Maar toen wilde de 
nieuwe Technische Commissie (TC) ècht aan de 
slag, aan het werk om het technische beleidsplan 
te gaan uitvoeren. De handen jeuken, het kriebelt 
in de kop, we gaan ervoor! 
 
Jonge honden zijn het (in hun hoofd), stuk voor 
stuk. Klinkende namen, van mannen en een 
vrouw die hun sport- en andere sporen in stad en 
regio en soms ver daarbuiten deels al hebben 
verdiend. Ingrid Tolsma, Hans Spitzen, Roderic 
Luijten, Harry van der Woude,  Freddie Bouma, 
Piet Bruinsma, Hendrik-Jan Doevendans en 
ondergetekende. 
 
De TC gaat zich met alle technische zaken bezig 
houden. Trainingen, selecties, opleidingen, de TC 
is vanaf nu het formele aanspreekpunt voor alle 
technische aangelegenheden.  
Voor de goede verbinding met alle trainers 
hebben we een trainerscoördinator: Hendrik-Jan 
Doevendans heeft dit op zich genomen. Hendrik-
Jan is voor de trainers nu het aanspreekpunt voor 
technische zaken. Hij neemt dat stokje – of zeg 
maar die flinke stok – over van Ella, die wij graag 
bedanken voor haar enthousiaste inzet in deze 
functie, die ze combineerde met tal van andere 
activiteiten in de club.  
Voor de afstemming met het clubbestuur zit 
ondergetekende nu ook in het clubbestuur. Zo is 
er een optimale afstemming tussen clubbeleid en 
technisch beleid ontstaan. 
 
Ja, en dan nu aan de slag. We hebben inmiddels 
in kaart gebracht in welke trainingsgroepen meer 
en/of andere trainerscapaciteit nodig is. Dat zal op 
verschillende plekken (op termijn) gaan leiden tot 
verschuivingen en aanvullingen in het aantal uren 
dat trainers training geven. Want nog betere 
kwaliteit staat bovenaan ons wensenlijstje. 
 
Mochten jullie vragen, tips, wensen of suggesties 
hebben over technische aangelegenheden, 
spreek ons daar dan over aan. We zijn ervoor en 
doen ons werk graag! 
 
 
 
 
 
 
 



 

4  starter 04 

Jarig/ aankondiging 

 

Jarig in juniJarig in juniJarig in juniJarig in juni    
 

 

    

        

Alvast van harte gefeliciteerd en     

een fijne dag toegewenst namens 'Start 78'   
        

        

        

1-6 Jenny Braad-Westerveen 16-6 Jan Groen 24-6 Sylvia van de Meent 

2-6 Sarie van Andel 17-6 Yannick Veldhuis 25-6 Nynke de Lange-Liemberg 

5-6 Lammie Quandt 17-6 Noa Wijnen 26-6 Gieni Veurman 

7-6 Ingeborg Vroklage 17-6 Harjo Wind 28-6 Minet de Vries 

9-6 Dana de Jonge 18-6 Sabrina de Lange 28-6 Annet Wiersema 

9-6 Gertjan Petter 18-6 Ilse Jonker 29-6 Sandra Damkat 

9-6 Aetske Oenema 18-6 Annemieke Renting 29-6 Marjo Greven 

9-6 Anny Vrielink 19-6 Okke van Gijssel 29-6 Pieter Harmsma 

13-6 Robin Kuypers 19-6 Nico Janssen 29-6 Jordy Krikke  

13-6 Carinne Roorda 19-6 Erik Jan Kamerbeek 29-6 Hans Versteeg 

14-6 Marion Slootweg 21-6 Joost Westerkamp 30-6 Carolien Hartwig 

16-6 Lysbeth Gijsen 24-6 Suzanne Krikke    

        

        

Nieuwe leden       

Lisa Huismans - Pupil B  Laurens Beugeling - Pupil B  

José de Groot - Pupil A  Kirstin Scheenstra - Pupil C   

Gerrie Duiven-van Sluis - recreant Sandra Damkat - Pupil C   
 

Barbecue en Goud van Oud feest 
Op zaterdag 2 juli organiseert de kantinecommissie een geweldige BARBECUE 

gevolgd door een avond met GOUD van OUD muziek. 
 

Dit alles bij en in de kantine en…. voor een zeer vriendelijke prijs, namelijk 10 euro 

per persoon. En dat inclusief de koffie en twee andere drankjes. 

 

De barbecue begint om 18.30 en de Goud van Oud avond om circa 20.30. We stoppen 

wanneer we er genoeg van hebben. 

 

Deelname vanaf 16 jaar. Er kunnen ongeveer 40 personen mee-eten en meefeesten. 

 

Opgave vooraf (!) tot uiterlijk dinsdag 28 juni bij Rob of Ina van der Wel, telefoon 

0521 – 523099 of rob.vanderwel@wanadoo.nl 

 

Dus: bel snel naar Van der Wel, want… vol is vol! 
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Overbelasting van de peesplaat onder de voet 
('Fasciïtis plantaris' / 'hielspoor') 

Bron: www.knau.nl 

 
Inleiding 
Een veel voorkomende klacht bij lopen is een 
stijve en pijnlijke plek onder de hiel. Dit is de 
plaats waar de peesplaat, de fascia plantaris, 
onder de voet aanhecht. Als deze aanhechting 
geïrriteerd en ontstoken raakt, wordt de blessure 
'fasciïtis plantaris' genoemd. Als deze ontsteking 
lang bestaat, kan er kalk ontstaan in de pees nabij 
de aanhechting aan het bot. Dit is op de 
röntgenfoto zichtbaar als een 'hielspoor'. Bij lopen 
treedt deze fasciïtis vrijwel nooit plotseling op, 
maar nemen de klachten geleidelijk aan toe. Het 
is dan ook een typisch voorbeeld van een 
overbelastingsblessure. In het beginstadium van 
deze blessure is er slechts sprake van een stijf 
en/of zeurend pijngevoel (de ochtend) na een 
zware inspanning of als er met blote voeten op 
een harde ondergrond wordt gelopen. De 
aanhechting is vooral pijnlijk als erop gedrukt 
wordt (zie tekening).  
Als er geen tegenmaatregelen worden genomen, 
zullen ook pijnklachten optreden bij het begin van 

het lopen. Deze klachten zullen in het begin nog 
tijdens de warming-up verdwijnen, maar zullen na 
afloop van het lopen zeker terugkeren. Als er toch 
doorgetraind wordt, zullen de pijnklachten 
geleidelijk aan erger worden. De pijn zal dan niet 
meer verdwijnen na de warming-up en uiteindelijk 
zo erg worden dat lopen niet meer mogelijk is. 
Genezing van de blessure zal dan in het 
algemeen vele maanden gaan duren.  
 
Oorzaken van deze blessure 
Meestal is een samenspel van factoren 
verantwoordelijk voor het ontstaan van een 
overbelasting-blessure, wat een fasciïtis plantaris 
is. De peesplaat wordt maar matig doorbloed, 
waardoor het herstel van kleine beschadigingen 
langzaam gaat. Deze beschadigingen ontstaan 
door overbelasting, wat vooral in de hand wordt 
gewerkt door:  

• niet (of onvoldoende) uitvoeren van een 
warming-up  

• verkorte of stijve spieren. Dit treedt eerder 
op als de rekoefeningen niet (of niet 
goed) uitgevoerd worden. Bij het 
voorkomen van deze blessure zijn met 

name de rekoefeningen voor de (diepe) 
kuitspieren van belang  

• in een korte tijd te veel, te vaak en te snel 
lopen. Met name heuveltraining is berucht  

• lopen op een harde ondergrond, zoals 
asfalt of beton  

• dragen van schoenen die onvoldoende de 
schokken van de landing absorberen of 
qua ondersteuning niet aan de voetvorm 
zijn aangepast  

• standafwijkingen van de voeten (zoals 
bijvoorbeeld holvoeten of juist knik-
platvoeten)  

• een beenlengteverschil  

• overgewicht ('te zwaar zijn')  

• niet of onvoldoende uitvoeren van een 
cooling-down.  

Hoe voorkom je deze blessure? 
Om deze blessure te voorkomen, is het raadzaam 
om onderstaande preventietips na te leven bij het 
sporten.  

• Warming-up 
Begin altijd met een 
goede warming-up. 
Loop vijf à tien 
minuten rustig in en 
voer dan in ieder 
geval de rekoefening 
voor de (diepe) 
kuitspieren uit. Zie 
tekening hiernaast. 
Let goed op de 
aangegeven 
uitgangshouding. Je kunt de rekoefening 
specifieker maken voor de peesplaat 
onder de voet, door de grote teen 
gelijktijdig op een verhoging te plaatsen. 
Voer de rekoefening gedurende zo'n tien 
seconden uit en herhaal iedere oefening 
twee tot drie maal per zijde.  

• Goede trainingsopbouw 
Zorg voor een goede trainingsopbouw. 
Voer de intensiteit en de omvang van de 
trainingen geleidelijk op. Bij verandering 
van trainingsbelasting past de 
belastbaarheid van de pees zich slechts 
langzaam aan. 
Ook na een blessure- of ziekteperiode 
moet de training weer geleidelijk tot het 
oude niveau worden opgevoerd.  

• Spierversterkende oefeningen  
Besteed in de training aandacht aan 
spierversterkende oefeningen voor de 
voet- en diepe kuitspieren. Hieronder 
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staat een voorbeeld van 
spierversterkende oefeningen voor de 
voetspieren getekend. Bij deze oefening 

is het de bedoeling dat je de handdoek 
met je tenen naar je toe krabbelt. 
Eventueel kun je de oefening zwaarder 
maken door iets op de handdoek te 
leggen (bijvoorbeeld een boek).  
Spierversterking voor de kuitspieren kan 
je ook thuis uitvoeren. Voorbeeld van 
deze oefening: ga met je voorvoeten op 
een verhoging staan (bijvoorbeeld een 
traptrede) en kom met beide voeten 'op 
de bal van de voet'. 'Zak' dan in 2 
seconden beheerst op één voet omlaag, 
waarbij de hak voorbij de horizontaal 
moet 'doorzakken'. Kom vanuit deze 
stand vervolgens weer met beide voeten 
omhoog en herhaal de oefening (3 series 
van 10-15 keer, zowel met gestrekte als 
met gebogen knie).  

• Ondergrond 
Train zoveel mogelijk op zachte 
ondergrond (bos, gras).  

• Sportschoenen 
Draag goed passende sportschoenen met 
een schokdempende zool, een stevige 
hielsteun en een hoge soepele hielrand. 
Diegenen die ook op de baan trainen, 
dienen zich te realiseren dat de meeste 
spikes geen enkele schokdemping of 
ondersteuning geven. Train dus zoveel 
mogelijk op je gewone loopschoenen. 
Laat je, het liefst in een 
sportspeciaalzaak, goed adviseren bij de 
aanschaf van nieuwe sportschoenen. Bij 
voetafwijkingen of een beenlengteverschil 
kan het soms noodzakelijk om speciale 
aanpassingen in of onder de sportschoen 
te laten maken. Dit moet dan wel door 
een orthopedisch schoenmaker gedaan 
worden.  

• Cooling-down 
Beëindig de training altijd met een 
cooling-down. Deze bestaat uit enkele 
minuten rustig uitlopen en in ieder geval 
uit het uitvoeren van de boven 
beschreven rekoefening.  

• Lichaamsgewicht 
Zorg voor een juist lichaamsgewicht. Als 
er sprake is van een (te) hoog 

lichaamsvetpercentage, helpt 'afvallen' 
zeker mee om overbelasting te 
voorkomen.  

Wat kan je doen als deze peesblessure (toch) is 
ontstaan? 
Wees alert op het begin van deze blessure. Een 
zeurende pijn tijdens of (de ochtend) na 
sportbeoefening is niet normaal!  

• Voer voor zover mogelijk, (alsnog) 
bovenstaande preventietips uit  

• Pas de training aan 
Vaak kan het tijdig aanpassen of 
verminderen van belastende 
trainingsvormen al voldoende zijn om een 
beginnende peesblessure te laten 
genezen. De conditie kan op peil 
gehouden worden met andere 
bewegingsvormen, waarbij de pees niet te 
zwaar belast wordt, Denk hierbij aan 
fietsen, aqua joggen of steppen (met 
platte voet) op een soort trapmachine.  

• Koelen 
Als de blessure in een beginstadium 
verkeert, koel de pijnlijke plek dan na de 
training zo'n vijftien minuten met ijs. Doe 
dit door de hak op een coldpack of een 
plastic zakje met kapotgeslagen 
ijsklontjes te plaatsen. Leg wel een 
theedoek tussen de hak en de ijszak ter 
voorkoming van huidbeschadiging door 
bevriezing. Als dit koelen een goed effect 
heeft op de pijnklachten, herhaal dan dit 
koelen zo'n drie tot vijf keer per dag. 
Soms valt het resultaat van dit koelen 
namelijk tegen, doordat de blessure 'te 
diep' ligt. Ook als de blessure al langer 
bestaat, kan het zinvol zijn om de pijnlijke 
plek meerdere keren op een dag te 
koelen.  

• Massage 
Als de kuit- en voetspieren stijf zijn, laat 
dan deze spieren masseren. Je kunt de 
voetspieren ook zelf masseren, 
bijvoorbeeld door met de voet over een 
fles heen te rollen of over een speciaal 
'rollerbankje', dat je in verschillende 
winkels kunt kopen.  

• Vraag sportmedisch advies 
Als bovenstaande maatregelen niet 
binnen twee tot vier weken leiden tot een 
duidelijke vermindering van de klachten, 
ga dan naar je huisarts of naar een 
(geregistreerd sport)arts. Deze (sport)arts 
kan dan beoordelen welke behandeling 
voor jou het beste is. Je kunt bij het 
Bureau Sportgeneeskunde Nederland 
opvragen waar bij jou in de buurt een 
sportarts werkzaam is (tel.(030) 225 22 
90 of www@sportgeneeskunde.com).  



 

We lazen het reisverslag van Wim uit het Oosten over jullie uitstapje naar Praag. Zijn 

jullie alweer uitgerust van dit heftig weekend? Voor andere Starters en zij die het nog 

eens over willen doen, lijkt reisbureau ROBINA van voorzitter Rob kan het Wel en 

persoonlijk secretaresse Ina Gerdino ook volgend jaar zo'n reisje te organiseren. Een nieuwe kans voor 

sommigen om wat meer reiservaring op te doen! Kostte het namelijk op de heenreis nog moeite om bij de 

grens met Tsjechië de grappenmakers koest te houden om niet een verscherpte grenscontrole uit te 

lokken, op de terugreis was iedereen muisstil maar ging het alsnog mis. Bennie van over de Schelde kon 

aan dezelfde grens zijn paspoort niet tonen, omdat hij dit document niet in z'n handbagage had maar in de 

koffer onderin in de bus... Dit betekende alsnog een extra oponthoud en filevorming. Een Bennie van 

over de Moldau zou het hebben kunnen weten... We dachten zo dat Marjanne Wegenmaar hier een mooi 

stukje over zou kunnen schrijven, maar zij wilde niet, omdat schrijven haar beroep is. Tja, we kunnen ons 

deze stellingname voorstellen, maar vragen ons nu wel af of haar beroep dan niet haar hobby is.... 
 

Wat hoorden we in de wandelgangen? Is het waar dat jullie estafetteloop over 100 km, de “Honderd van 

Start'78”, dit jaar geen vervolg krijgt en dus geen kans uit te groeien? De populariteit van de loopatletiek 

afgemeten tegen de baanatletiek, lijkt het dat juist tegen de trend in jullie "trainingspakkenwedstrijd" uit 

z'n jasje groeit. De 'gewone' topjury uit eigen kweek werd hiervoor zelfs niet meer voldoende bevonden 

en het pleit voor de zeer bijzondere kwaliteiten van Petra van Jan van Petra dat haar speciale ontheffing 

werd verleend om haar microfonistenwerk te mogen doen... 

 

Dat het weer zomertijd is valt ook weer op te merken uit de uitstapjes die de looptrainers van Start'78 in 

petto hebben. Niet alleen geven zij training op de baan of op de Woldberg maar ook elders. Begonnen 

Boer Berenburg en Tjebbe Trijntje Tjoeke Tjoek Westerbeek hiermee, inmiddels hebben alle trainers 

deze goede gewoonte opgepikt. Maar was het niet een beetje sneu voor Paaslooër Peter Visser, die bij de 

eerste de beste keer dat hij zijn uitstapje in zijn programma had staan, de helft van zijn loopgroep op de 

verkeerde plek zag staan? Soms is er eentje zoek, of niet Kevin Mc Worther from Texas? Toen onlangs 

de maandagavondloopgroep "us Folkert" in Wolvega na ettelijke rondjes 'Koopstra' was uitgetraind en 

terug naar de douches wilde, bleek Kevin te ontbreken. Eros Gijs Tienstra liep een extra rondje, maar 

geen Texaan te bekennen. Paniek in de tent! Margreet Euwes van Doorn MBA en Nolda van Boyl-

Bekkers besloten ter plekke te blijven, terwijl Gijs zich vlug vooruit naar de kleedkamers spoedde. En 

wie bleek daar te staan? Kevin, die op zijn beurt meende dat de meute al vertrokken was! Gijs raadde 

hem aan maar gauw met de auto naar 'Koopstra' terug te rijden en een helm op te zetten, want Kevin's 

Margreet zou wel erg boos kunnen zijn... Overigens deed dit voorval zich prompt voor ná de jaarlijkse 

evaluatie van trainer Boer Berenburg en kon dus niet meer worden 'meegenomen'. Komt het omdat hij z'n 

schaapjes al op het droge heeft, dat BB niet meer weet hoe hij ze moet tellen? (zie hier de uitleg waarom 

Gijs tijdens de reis naar Praag voortdurend riep "Is Kevin er ook?") 
 

Doet de politie nog wat anders dan snelheidsovertreders aanhouden op de Middenweg te Steenwijk? 

Jawel, Fredje Bouman uit Dokkum kreeg een vermaning omdat hij als hardloper aan de verkeerde kant 

van de weg liep, toen hij al “voorgesorteerd” liep om af te slaan naar huis. Waar gebeurd! Dit en nog veel 

meer van die verrassende Start-nieuwtjes in de komende edities van uw eigen cluborgaan! 

Beste redactie, wij danken u voor plaatsing van dit stukje in uw blaadje, wensen een ieder het allerbeste, 

enne... doet u vooral Ria Timmerman vanwege haar come-back van the Outsiders de hartelijke groeten! 

THE OUTSIDERS SLAAN WEER TOE... 
met Knipsels & Knipogen over wedstrijden en trainingen en zo 

 

REFLEXZONETHERAPIE 

BESPAART ZIEKTEKOSTEN 

TUK – Roelien Polinder heeft aan de 

Bergweg 4a in Tuk haar praktijk 

voor reflexzonetherapie geopend. 

Roelien Polinder heeft recentelijk 

haar 3-jarige HBO-beroepsopleiding 

reflexzone-therapie aan de Academie 

voor Natuurlijke Geneeswijzen in 

Meppel met succes afgerond. Een 

goed uitgevoerde reflexologische 

behandelwijze levert volgens 

Roelien besparing van de 

ziektekosten op. (Steenwijkerland 

Expres, 15-03-05) Roelien behandelt in haar nieuwe praktijk 

de reflexzone op een voet, zo te zien... 

MOBIELE HANGPLEK 

STEENWIJK – Als het aan de 

gemeente ligt, komt op parkeerplaats 

De Schans in Steenwijk een mobiele 

hangplek in de vorm van een soort 

container. Adjunct-directeur Piet 

Timmerman van Eekeringe wil nog 

niets zeggen over de nieuwe buren, al 

laat hij wel doorschemeren dat het 

laatste woord over de nieuwe hangplek 

nog niet is gesproken. (OCS, 21-03-

05) 
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Uit de historie van 

Start’78 
deel 19 door Jan Driegen 

Februari 1981 

Weddenschap: rondjes lopen om v.d. 
Sandeplein. Zaterdag 7 maart 1981 wordt door 
AV Start'78 in "Ons Gebouw" een grote bazar en 
spullenmarkt georganiseerd. Als neven-
evenement lopen de atleten van Start'78, die zich 
op het lange werk hebben gespecialiseerd, van 
Steenwijk naar Wolvega. Door de lange 
afstandsgroep zijn diverse sponsors benaderd die 
de deelnemende atleten een vergoeding hebben 
toegezegd voor elke gelopen kilometer. Bas v.d. 
Hoeven heeft enkele van zijn supporters zo "gek" 
gekregen dat deze hem f10,- betalen voor elke 
ronde die hij tussen 17.00 uur en 18.00 uur na 
afloop van de loop Steenwijk/Wolvega nog om het 
Van de Sandeplein weet te lopen. Uiteraard komt 
deze opbrengst ook weer ten goede aan Start'78. 
(St.w.van 12 februari 1981) 

Vereniging heeft streekfunctie. AV Start'78 
hield woensdagavond in het Posthuis haar 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. In z'n 
openingswoord kon voorzitter Evert Roffel er niet 
omheen de zo langzamerhand wel bekende 
accommodatie perikelen aan de orde te stellen. In 
het jaarverslag van secretaris Ed Wind, kon deze 
weer een ledenwinst van 35% over 1980 melden 
en bedroeg op 31-12-80 precies 250. De plaatsen 
van herkomst beslaan een steeds groter gebied, 
zodat de atletiekvereniging een echte 
streekfunctie heeft. Bij de bestuursverkiezing 
waren drie niet-herkiesbare leden. Loes Visser, 
Frans Ruczynski en Hilbrand Roffel. Nieuw in het 
bestuur werden gekozen Bas v.d. Hoeven en Jan 
de Krijger, terwijl één plaats voorlopig vacant blijft. 
Het bestuur bestaat nu uit voorz. Evert Roffel, 
secr. Ed Wind, penningm. Rob de Jong en de 
leden Agaath van Tielen, Wiebe Ploegsma, Joop 
de Vos, Jan de Krijger en Bas v.d. Hoeven. De 
technische commissie werd uitgebreid met Jack 
Wouters en Rino Spin, terwijl Hans Hes het 
wedstrijdsecretariaat verzorgt. (OSC van 13 
februari 1981) 

Prestatiebekers 1980 Start'78 uitgereikt. 
Tijdens de jaarvergadering van de 
atletiekvereniging Start'78 uit Steenwijk zijn de 
prestatiebekers 1980 uitgereikt. Wolter 
Schapelhouman werd de bezitter van de J. 
Postemabeker, omdat hij wordt beschouwd als 
'een uitstekend ambassadeur voor Start'78 en 
voor Steenwijk'. De Jos Reinardsbeker kwam in 
het bezit van Arjen Guikema. Deze beker is voor 
de beste prestatie, volgens het geldende 
puntensysteem. De Frans Ruczynski-beker voor 
de beste jaarprestatie bij de A- en B-junioren werd 
toegekend aan Rino Spin. De beste jaarprestatie 
bij de C- en D-junioren kwam op naam van Johan 
Otten. Hij kreeg daarvoor de Rob de Jong-beker. 
De Jan de Krijger-beker voor de beste 

jaarprestatie bij de pupillen was weggelegd voor 
Simone Guikema. De heer Jaap Hof ontving een 
fraai wandbord, vanwege zijn grote verdiensten, 
die er toe bijdragen dat de Start'78-leden met 
goed materiaal kunnen trainen. (HD van 13 
februari 1981) 
Maart 1981 

Jan de Lange zegeviert in wintercrossloop 
Start'78. AV Start'78 besloot zaterdag op de 
Woldberg met de derde wintercrossloop tevens de 
competitie om het clubcross kampioenschap. Er 
kwamen ditmaal in een aantal klassen 
verrassende uitslagen uit. Zo moest Wolter 
Schapelhouman uit Steenwijk nu genoegen 
nemen met een derde plaats bij de heren. Eerste 
werd nu een ijzersterk lopende Jan de Lange uit 
Steenwijk, die met een aantal tempo verhogingen 
iedereen de rug liet zien. In de veteranenklasse 
zegevierde marathonschaatser Albert Weys uit 
Hasselt, terwijl Agaath van Tielen uit Steenwijk dit 
bij de dames werd. (OSC van 2 maart 1981) 

Aktiedag Start'78 bracht fl. 7.000 op. Harm 
Booi won de 17.000 meter. De aktiedag die de 
atletiekverenging Start'78 zaterdag hield om aan 
de financiële middelen te komen voor aanschaf 
van het broodnodige nieuwe atletiekmateriaal is 
een succes geworden. Op twee fronten werd aktie 
gevoerd. In Wolvega werd in Ons Gebouw de 
hele dag een bazaar en spullenmarkt gehouden. 
Ter ondersteuning en als gebaar tegenover hun 
technische clubgenoten, liepen de lange-
afstandslopers de afstand Steenwijk (Markt) naar 
Wolvega (drafbaan) over totaal 17 kilometer. 
Dat de atleten gewend zijn op schema te lopen 
verraste ook burgemeester Hoeksema. Hij wist 
het starttijdstip van half drie niet te halen, zodat 
die taak werd overgenomen door een officiële 
KNAU-starter, de heer Reg Martens uit Steenwijk. 
Gadegeslagen door het talrijke kooppubliek 
loodste de Steenwijker politie de 50 lopers en 
loopsters veilig het vestingstadje uit. Tussen 
Willemsoord en De Blesse nam de politie van 
Weststellingwerf de begeleiding over. Door de 
winkelstraten van Wolvega arriveerde de groep 
exact op tijd op de drafbaan, waar jeugd en 
dames één ronde liepen en de anderen nog drie. 
De laatste twee ronden kregen ze de vrije teugels, 
wie als eerste de eindstreep zou passeren. Het 
was Harm Booi die dat lukte voor Wolter 
Schapelhouman en Arjen Guikema. 
Tot slot van de dag liep de coördinator van de 
loopaktie, Bas v.d. Hoeven een weddenschaploop 
rond het v.d. Sandeplein. Hij won dit, waardoor hij 
met behulp van vele supporters, die hem 
sponsorden voor elke te lopen ronde met een 
bedrag, een bijdrage kon afdragen van ruim 
zeshonderd gulden. Voorzitter Evert Roffel kon 
met Jan de Krijger namens het organisatie-comité 
de balans opmaken. "Samen hebben we ervoor 
gezorgd dat er rond de zevenduizend gulden is 
binnengekomen. De hoogspringvalmatten kunnen 
er komen", kon hij onder groot gejuich 
aankondigen. (OSC van 9 maart 1981) 
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1e C/D competitie in 
Leeuwarden. 
Door Tineke Jonkman 

 
Zaterdag 23 april was het dan weer zover dat de 
eerste competities begonnen. Al met al werd het 
de week voorafgaand, een heel gepuzzel doordat 
er zowel bij de jongens als meisjes D, diverse 
atleten gewoon afzegden!! Jammer voor de 
ploegen, en ik beken eerlijk, ook zeer frustrerend 
voor ondergetekende! Wij, als trainers/sters, zijn 
toch altijd lang bezig de ploegen zo sterk mogelijk 
op te stellen, daarnaast proberen we ook zoveel 
mogelijk atleten op te stellen, gewoon omdat het 
hele leuke en gezellige wedstrijden zijn! Maar 
gelukkig waren er ook een aantal positieve 
dingen, leden die er pas net een paar weken 
opzitten, wilden spontaan mee doen, zodat we in 
ieder geval met volledige ploegen konden 
beginnen, anderen die ineens op andere 
nummers ingezet werden, dan was gepland. 
Jongelui hartstikke goed en sportief van jullie, en 
petje af voor jullie prestaties!!  
We hadden die dag prachtig weer, een heerlijke 
zon en geen wind. We waren ruim van te voren 
aanwezig, zodat we nog konden oefenen met de 
estafette. Om half 2 waren het de meisjes D, die 
de spits mochten afbijten met de zo zeer 
gevreesde 4x 60 meter estafette. Het 4-tal 
bestond uit Paulien, Eline, Wieske en Rianne. De 
meiden liepen volledig op safe, zodat ze in ieder 
geval geen foute wissels hadden en daardoor nog 
eens zouden moeten overlopen. En dat ging 
hartstikke goed voor de eerste keer in een tijd van 
37.9 sec. Jullie zullen zien, wanneer we er wat 
vaker op gaan trainen het de volgende keer vast 
weer wat sneller gaat! Op de 60 meter liep Eline 
9.5 sec. en Paulien 10.7 sec. Voor Paulien, pas 3 
weken lid, heel erg wennen aan de startblokken, 
maar Paulien je zult zien hoe vaker je erop traint, 
hoe makkelijker het gaat!  Eline, ook pas 3 weken 
meegetraind, verraste een ieder, door haar serie 
op het moeilijke nummer de 60 meter horden, 
verrassend te winnen in een tijd van 12.2 sec. ! 
Op de 1000 meter wederom een zeer sterk 
optreden van Rianne, zij werd net 2e in haar serie 
met een nieuw p.r. van 3.45.3 min.  klasse 
Rianne!! Bij het verspringen wederom Paulien die 
tot 2.90 meter kwam. Rianne sprong vlak voor 
haar 1000 meter, ook nog even 1.10 meter hoog. 
Wieske moest vandaag kogel en speer, iets wat 
niet gepland was, maar zij liet zien dat ze daar 
best mee overweg kon, kogel 5.98 meter en speer 
14.29 meter. Meiden, we gaan de komende tijd 
weer lekker trainen o.a. komt er een extra 
estafette training, zodat we op 21 mei er weer 
klaar voor zijn  in Assen!   
Daarnaast blijkt dat er dit jaar in jullie poule maar 
9 verenigingen meedoen, dit houdt in dat ook jullie 
naar de Districtsfinale gaan op 18 juni in 
Emmeloord!!  

Dan de jongens D, hier werd toch wel iets van 
verwacht, gezien het feit deze ploeg vorig jaar 2e 
werd tijdens de Districtsfinale. Van die ploeg van 
vorig jaar, zitten er nu nog 3 jongens ook dit jaar 
in de ploeg! Maar ook hier dus wat wijzigingen en 
nieuwelingen, ziektes en een geblesseerde, zodat 
de ploeg toch niet op zijn sterkst was. De 4x80 
meter werd gelopen door Gerdo, Patrick, Pim en 
Joey, en ook zij liepen  op safe. Door een 
geweldige sprint van Joey werden we 2e en dat 
scheelde niet veel met nummer 1, hun tijd was 
47.2 sec. Op de 80 meter een overwinning voor 
Joey in 11.7 sec, terwijl Eric tot 13.8 sec. kwam. 
De 80 meter horden werd gelopen door Pim, de 
hele week ziek geweest en 5 kg afgevallen, 
daarnaast pas 2 keer getraind op horden met 
valpartijen. Maar gelukkig dit keer geen valpartij 
en Pim finishte in 20.2 sec. Op de 1000 meter 
weer een sterke Patrick die wederom een mooi 
nieuw p.r. liep van 3.15.3 min. ! Bij het 
verspringen kwam Patrick tot 3.82 meter en Eric 
tot 3.38 meter. Joey kwam bij het hoogspringen 
ditmaal tot 1.40 meter, en Bram kwam daar tot 
een nieuw p.r. van 1.20 meter. Het kogelstoten 
werd gewonnen door Gerdo. In zijn eerste en 2e 
poging was hij al tot een p.r. gekomen, maar toen 
ondergetekende hem bij de 3e poging een ijsje 
beloofde als hij over de 8. meter kwam, lachte 
Gerdo wat, pakte de kogel en stootte die naar 
8.20 meter !!!!!!!! Pim deed dit pas voor het eerst, 
en had 6.37 meter staan. Hem werd een ijsje 
beloofd als hij over de 6.50 meter kwam, en 
ziedaar hij kwam tot 6.58 meter !! Aldus 
schijnbaar een nieuw toverwoord voor nieuwe 
p.r.'s in de toekomst, gewoon een ijsje beloven!! 
Bij het discuswerpen was Bram erg goed op dreef 
en kwam tot een nieuw p.r. van 17.77 meter !! 
Gerdo kwam met de discus tot 17.48 meter. Al 
met al wederom een zeer gezellige 1e competitie 
wedstrijd.  
Wanneer dit clubblad uitkomt, zijn we al bezig met 
de gehele jongens D ploeg, vanaf 28 april, met 
iedere week een extra training op donderdag in 
Steenwijk! Dit alles met als doel om zo goed 
mogelijk voor de dag te komen op de 
Districtsfinale op 18 juni in Emmeloord!!!!!! Een 
enkel nummer zal worden omgezet,  en er komt 
nog versterking bij!!!!!!!! Vorig jaar 2e een 
fantastische prestatie, maar oh wat zou het mooi 
zijn deze prestatie dit jaar te overtreffen!!!!! Jullie 
hebben en zijn een goede ploeg, dus wie weet??? 
Op 21 mei ben ik er helaas voor het eerst niet bij, 
kom namelijk. terug van een week vakantie uit 
Tunesië. Doe allemaal goed je best, en in ieder 
geval is Roderic aanwezig als ploegleider !! Veel 
succes allemaal, uiteraard ook voor de meisjes D! 
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Wokken met de 
dinsdagavondloopgroep 

van Thijs 
Gerrit Greven bericht 

 

Zaterdag 23 april is het dan zover!  De 
loop/praatgroep van Thijs gaat wokken bij 
Chinees-Indisch restaurant "Shanghai"aan de 
Paardemarkt. 
Maar, voorafgaande aan dit eetfestijn, moeten we 
's ochtends om 9.30 op de Woldberg zijn om de 
nodige calorieën te verbranden. 
Het is lekker weer en na het lopen kunnen we in 
het zonnetje genieten van koffie met cake, die 
Ester voor ons heeft meegebracht. Zonder 
bekertjes gaat dit wel wat moeilijk. Gelukkig komt 
Elize even later om haar aandeel in koffie/thee en 
drinkgerei te brengen. Dit is een leuke 
bijkomstigheid, omdat zij niet mee kan lopen 
vanwege haar zwangerschap en toch speciaal 
komt om samen met ons wat te drinken. 
's Avonds om 18.30 uur verzamelen we op de 
Paardemarkt. De opkomst is groot, er zijn maar 
liefst 25 personen aanwezig. 
Verdeeld over 2 tafels kunnen we gezellig 
babbelen. Na het "voorafje", begint het echte 
wokken. Uitzoeken wat je lekker lijkt, en de kok 
doet met veel gooi- en smijtwerk de 
rest. Daarna is het ijsscheppen geblazen voor de 
liefhebber en worden Elize en Ester " in het 
zonnetje gezet" als dank voor de organisatie van 
deze gezellige avond. 
 Na afloop vertrekt een groepje mensen nog 

richting centrum om een "afzakkertje" te nemen. 
De foto's van Thijs zullen hiervan een impressie 

geven.  
 

Veteranen Start ’78 
uitstekend in Assen 

Bericht van Jan de Krijger 
 

Wolvega. Tijdens de eerste wedstrijd in het kader 
van de veteranencompetitie kwamen zowel de 
dames als herenploeg tot uitstekende prestaties. 
Dit ondanks het feit dat zowel bij de damesploeg 
als bij de herenploeg een aantal vaste krachten 
wegens blessures of andere verplichtingen 
verstek moesten laten gaan. 
Zo werden er door de damesploeg liefst drie 
clubrecords verbeterd. Trijntje Dijkstra vestigde 
zowel op het onderdeel discuswerpen als 
verspringen een nieuw clubrecord bij de V45 en 
ook de dames estafetteploeg bestaande uit 
Trijntje Dijkstra, Trees van Veen, Irma 
Korpershoek en Marrie Sterkenburgh kwamen tot 
een nieuw clubrecord bij de V35. 
Trijntje Dijkstra kwam met de 1 kilogram discus tot 
een afstand van 20.45 meter en kwam op het 

onderdeel verspringen tot 4.13 meter. Deze 
prestaties waren goed voor respectievelijk 330 en 
413 punten. Irma Korpershoek moest 
noodgedwongen de 100 meter voor haar rekening 
nemen maar kwam toch tot een acceptabele 16.3 
seconden. Op het onderdeel hoogspringen wist ze 
zowel de 1.10 meter, de 1.15 meter alsmede 1.20 
meter te overbruggen en behaalde hiermee 348 
punten. Trees van Veen kwam op de 3000 meter 
tot een persoonlijk record van 13.05 minuten 
welke tijd goed was voor 347 punten terwijl Marrie 
Sterkenburgh met de kogel tot 6,57 meter kwam 
en op de 800 meter maar net boven de 3.00 
finishte.  
De damesploeg, uitkomende in de 1

e
 divisie kwam 

tot een puntentotaal van 2550 en werd uiteindelijk 
12

e
 in haar poule. Verrassend was dat de ploeg 

van Start ’78 o.a. de ploeg van Hellas Utrecht 
voor wist te blijven. 
De Herenploeg van Start ’78 wist zich als 6

e
 te 

klasseren van de 24 deelnemende ploegen in de 
tweede divisie met een puntentotaal van 4043.  
Frenk Wubben kwam op de 100 meter tot 14.10 
seconden. Freddie Bouma kwam uit op de 400 
meter en liep een persoonlijk record in 64.03 
seconden. Ad Roodhuizen kwam op de 800 meter 
tot 2.19.83 minuten (454 punten) terwijl Klaas van 
der Veen op de 1500 meter een tijd van 4.40.68 
minuten liet klokken welke tijd goed was voor liefst 
520 punten. Wolter van der Veen liep een zeer 
sterke en tactische race op de 5000 meter en 
klasseerde zich als 3

e
 van de 29 deelnemers in 

een tijd van 16.48.55 minuten en behaalde 
hiermede liefst 626 punten.  
Hans Spitzen kwam met de 1,5 kilogram discus 
tot een 3

e
 plaats van de 24 deelnemers met een 

respectabele afstand van 35.30 meter wat niet 
alleen een persoonlijk record maar ook een nieuw 
clubrecord betekende bij de M50. De 35.30 meter 
met de discus leverde de ploeg van Start ’78 liefst 
590 punten op. Op het onderdeel verspringen wist 
Hans Spitzen ondanks pijnlijke knieën tot 4.35 
meter te komen (207 punten) terwijl Freddie 
Bouma als gevolg van een blessure van Henk 
Woudstra het speerwerpen voor zijn rekening 
moest nemen. Freddie kwam tot een 
verdienstelijke 29.82 meter goed voor 327 punten. 
Henk Woudstra moest ondanks een blessure toch 
het kogelstoten voor zijn rekening nemen en 
kwam uit stand tot 8.58 meter wat toch goed was 
voor 352 punten. De Zweedse estafette over een 
totaal afstand van 1000 meter werd door de ploeg 
afgelegd in een tijd van 2.35.4 minuten welke 
prestatie 468 punten opleverde.  
De ploeg stond in Assen onder deskundige leiding 
van Tineke Jonkman. Het is elk jaar weer een 
hele opgave om de ploegen enerzijds kompleet in 
actie te krijgen en anderzijds zodanig op te stellen 
dat er zo veel mogelijk punten behaald worden. 
De mannenploeg van Start ’78 kwam tot een 
puntentotaal van 4043 en lijkt zich op 26 juni in 
Utrecht te kunnen plaatsen voor de landelijke 
finale. 
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Eerste wedstrijd senioren 
competitie 

Sietske Sterkenburgh 
 

Zondag 1 mei werd de eerste senioren competitie 
gehouden in Steenwijk. Voor de Start atleten dus 
lekker een thuiswedstrijd. Het was de eerste 
zomerse dag dit jaar, dus het was lekker warm. 
Voor de sporters die moesten sprinten of andere 
technische nummers moesten doen, was de 
temperatuur aangenaam. Je spieren koelen dan 
niet zo snel af. Om te supporten of te jureren was 
het ook heerlijk weer. De wind nam in de loop van 
de middag toe waardoor de gevoelstemperatuur 
iets afnam maar het zonnetje brandde er niet 
minder om. Waardoor je meerdere atleten aan het 
eind van de dag met rode gezichten en armen etc. 
zag rondlopen. Ook ik had mijn gezicht en mijn 
schouders ongemerkt alweer verbrand.  
De atleten die dit weer te warm vinden, zijn zij die 
de 3.000 meter of de 5.000 meter moeten lopen. 
Vooral doordat het voor het eerst dit jaar zo warm 
was, is je lichaam hier nog niet op ingesteld. 
Jazlin Ruinemans en Ger Jan Petter hebben 
daardoor wel af moeten zien, maar ze hebben het 
toch maar weer geflikt. Petje af. De andere atleten 
hadden niets te klagen qua warmte waardoor zij 
allemaal goed presteerden. Suzan Hartwig was in 
vorm en liep een persoonlijk record met de 100 
meter horden en met hoogspringen sprong ze wel 
1,60 meter hoog. Ook Bas Kluitenberg had een 
pr. Deze liep hij op de 800 meter. Alhoewel hij 
hiermee niet eens helemaal tevreden was. Bij de 
altijd zenuwslopende estafette ging het jammer 
genoeg mis bij de heren. Waar iedere 
estafetteloper bang voor is, gebeurde. Het stokje 
werd niet goed overgepakt in de laatste wissel 
waardoor deze viel. Tja, dat is balen.  
Op zondag 22 mei is de tweede 
competitiewedstrijd in Gendringen. Dan zullen de 
Start atleten samen met de av Nop atleten naar 
Gendringen afreizen. Samen met av Nop? Ja, dit 
jaar heeft (zo ik weet) Start 78 voor het eerst een 
gecombineerde ploeg samen met een andere 
vereniging en dat is av Nop. Het is namelijk niet 
eenvoudig om een compleet bezet team neer te 
zetten. Op deze manier kunnen de atleten van 
beide verenigingen toch meedoen aan de 
competities wat een ik prima gevonden oplossing 
vind. 
 

Gerstenat en vette Friet 
Belevenissen van een recreatieve loper. 

 
 

Vandaag nog maar even een stukje schrijven voor 
de Starter. Het is alweer de laatste dag voor het 
inleveren van de kopij geweest, ik ben weer veel 
te laat. Natuurlijk zijn er de afgelopen periode 
weer de nodige dingen gebeurd. Koninginnedag 
(en –nacht). Het weer was een beetje triest, wel 

lekker temperatuurtje, maar bewolkt. Wel een 
mooi stuk gelopen vanochtend in gezelschap van 
Gerrit G. Duurloop van 26 km, wat had ik het 
zwaar. De eerste kilometers de alcohol van de 
koninginnenacht er uit gezweet, en de laatste 
kilometers lopen te ploeteren omdat 5 uurtjes 
slaap voor mij echt te kort is. Maar ja, afspraak is 
afspraak, dus om half 10 hollen. 
In de koninginnenacht viel de grote delegatie 
Starters op die weer op kwam dagen. Delegaties 
van alle loopgroepen en zelfs enkele baanatleten 
en trainers. Kortom er werden weer de nodige 
oefeningen gedaan voor soepele spieren, 
voornamelijk in de pols bij het nuttigen van de 
consumpties ☺ Alles werd natuurlijk nauwlettend 
in de gaten gehouden door de charmante trainster 
Ingrid T en Thijs S. die op een andere locatie in 
de gaten hield of iedereen wel genoeg donk (erg 
belangrijk volgens Thijs). Het zijn wel vaak 
dezelfde mensen die je tegen komt bij dit soort 
gelegenheden, of niet Jolanda?? 
De afgelopen periode is er weer het nodige 
gebeurd, op de website van Start ’78 wordt 
uitgebreid verslag gedaan van de halve marathon 
in Praag, met bijbehorende foto’s. Ik heb 
begrepen dat enkele foto’s niet door de censuur 
van onze webmaster kwamen (en dat is maar 
goed ook ☺) Het valt op dat er voornamelijk foto’s 
zijn van het “ randgebeuren” en minder van de 
loop zelf. En zo hoort het ook, helemaal in de 
traditie van deze stukjes. Het was erg gezellig heb 
ik begrepen 
Ook is er weer in clubverband meegedaan aan de 
veteranencompetitie. Dat is altijd even afwachten 
hoe dat uitpakt. Dit jaar was het in Assen, mooie 
baan, mooi weer. Kortom, de dag was bijna 
perfect. Lekker gelopen en de deelnemers 
hebben de nodige goede prestaties geleverd. 
Jammer dat de beroemdste snordrager van Start 
’78 geblesseerd moest uitvallen. Een klein smetje 
op de dag. 
Als je zo de hele dag bezig bent geweest wil je na 
de tijd natuurlijk iets vettigs en het wegspoelen 
met een biertje (ik tenminste). Helaas, een 
broodje hamburger was er wel, maar een 
biertje?? Geen vergunning!!! Nou ja zeg, en ik 
mocht er ook al niet roken!!! 
Afgelopen week waren de uurloop en de 
Lambertusloop. In beide gevallen had ik wat meer 
deelname vanuit de “start” gelederen verwacht. 
Zo’n wedstrijdje is altijd wel gezellig. Het is een 
leuke test voor jezelf om eens te kijken of er 
progressie in de prestaties zit als je net bent 
begonnen met lopen. Bovendien is de nazit vaak 
ook wel gezellig! 
De komende tijd krijgen we nog genoeg 
mogelijkheden. Zomers is erg leuk om te lopen, 
dus ik reken bij de komende evenementen op veel 
deelname! 
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Trees van Veen 1 1 13.05.31 2 4

Annet Wiersema 2 3 14.11.39 3 8

Marrie Sterkenburgh 2 2

Jenny Braad 3 14.59.46 5 8

Jacqueline Kooy 4 4

Sophia Robbertsen 5 5 16.11.54 6 16

Marjo Greven 6 6

Jazlin Ruinemans 11.03.87 1 1

Grietje Boxum 16.27.78 7 7

Annelies van Buiten 4 14.43.14 4 8

0

Jan Scheenstra 1 2.52.29 1 2

Bas Kluitenberg 2 9.54.70 1 3

Henk-Jan Hielkema 3 1 4

Arjen Schultinga 4 3 7

Egbert Vink 5 5

Pascal de Lange 6 6

Gerjan Petter 2 9.56.?? 2 19.12.40 1 5

0

Ad Roodhuijzen 1 1 2.58.07 1 3

Klaas van der Veen 2 2 4.40.68 1 5

Freddie Bouma 3 3 11.24.44 2 8

Jebbe Westerbeek 4 7 11

Frenk Wubben 5 12.07.31 4 9

Folkert Braad 6 14.58.77 7 13

Wolter van der Veen 9.44.54 1 16.48.55 1 2

Klaas de Haan 3.22.50 2 2

Jan Bos 4 11.40.36 3 7

Jaap van Weenen 13.24.29 6 6

Albert Vaartjes 6 12.22.43 5 11

Henk Veenstra 5 5

Thijs van der Vegt 8 8

Bert Slagter 9 9

0

Jan de Lange 1 1 10.35.09 1 3

Thijs Stienstra 2 11.05.48 2 4

Joop Bomert 3 3

Wolter Schapelhouman 4 4

Eize Zoer 5 5

Nico Janssen 14.07.62 3 3

0
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Indoorwedstrijd op 27 maart 2005 te Epe. 
 
Meisjes Pup B: 35m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 600m: Plaats: 
Mathilde Spitzen 7.4 0.95 4.74 926 2

e
 2.33.9 1

e
 

Jongens Pup A: 
Vincent Spitzen 6.8 1.15 6.58 1299 5e 2.19.8 2

e
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Wedstrijd op 2 april 2005 te Emmeloord. 
 
Meisjes Pup B: 40mHor.: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 
Mathilde Spitzen 9.87 1.00 4.59 756 12

e
 

Jongens Pup A, 2
e
 j.: 60m: Ver: 1000m: Balw.: Totaal: Plaats: 

Vincent Spitzen 11.20 3.27 3.51.9 30.11 1585 11
e
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Baanwedstrijd op 3 april 2005 te Assen. 
 
Meisjes B: 100m: Ver: Kogel: Plaats: 
Annelies Fortuin 12.96 5.11 10.88 1

e
 

Mariska Fortuin 13.94 4.81 7.55 3e 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Trainingspakkenwedstrijd op 9 april 2005 te Steenwijk. 
 
Jongens Pup C: 40m: Ver: Balw.: Totaal: Plaats: 600m: Plaats: 
Wouter Deems 7.70 2.45 10.96 790 3

e
 2.20.56 2e 

Meisjes Pup C: 
Cora Homma 7.79 2.53 14.35 849 1

e
 2.39.78 2e 

Anika Westerkamp (mini) 8.95 1.93 8.58 441 6
e
 2.48.15 5

e
 

Corinne Roorda 8.68 1.94 5.11 398 7
e
 3.03.00 8e 

Romy Spliet 8.99 1.78 6.55 361 8e 3.05.20 9e 
Lara v Ravenstein (mini) 9.14 1.64 7.18 329 9e 3.02.36 7e 
Kimberly Huismans (mini) 9.46 1.89 6.10 312 10e 3.24.22 10e 
Jongens Pup B: 40m: Ver: Balw.: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 
Tim de Boer 7.71 2.87 29.94 1144 3

e
 4.01.63 2

e
 

Lennert Petter 7.75 2.76 22.96 1029 4
e
 4.23.39 6

e
 

Okke van Gijssel 7.59 2.70 17.97 977 5
e
 4.14.15 3

e
 

Yorick Herszkowicz 7.84 2.60 17.31 901 7
e
 4.20.00 5e 

Dennis Nieuwenhuis 7.98 2.23 16.77 795 8
e
 5.11.46 8

e
 

Daniël vd Bend 8.22 2.44 14.59 763 9
e
  

Meisjes Pup B: 
Sandra Boxum 7.64 2.66 9.47 814 4

e
 4.34.10 3e 

Astrid Wibbelink 8.07 2.55 14.45 807 5e 4.36.62 5
e
 

Mathilde Spitzen 8.49 2.49 17.64 779 7e 4.37.75 6
e
 

Lisa Bootsma 8.13 2.33 10.08 674 9
e
 5.04.22 9e 

Claudia Oosterkamp 8.49 2.05 10.85 577 10e 4.30.40 2e 
Lisa Huismans 8.63 2.04 8.51 507 11e 6.17.76 11e 
Geesje Nijmeijer 9.61 1.90 6.28 301 12e 5.35.47 10

e
 

Jongens Pup A: 60m: Ver: Balw.: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 
Elco Homma 8.98 3.98 24.15 1540 3

e
  

Stefan de Groot 10.19 3.25 25.77 1211 8
e
 4.19.34 13

e
 

Martijn de Vries 9.60 2.77 21.79 1156 11
e
 3.54.07 7

e
 

Erik Jan Kamerbeek 10.54 3.25 23.82 1136 12
e
 4.13.98 12

e
 

Vincent Spitzen 10.79 2.75 30.56 1085 14
e
 3.51.93 5

e
 

Joost Westerkamp 10.87 2.76 21.82 968 18
e
 4.19.62 14

e
 

Allaerd Petter 11.63 2.76 24.03 905 20
e
 4.23.10 15

e
 

Anne Tuinstra 10.91 2.53 20.62 900 21e 4.05.96 10e 
René Heinhuis 11.16 2.61 15.16 803 22e  
Marco Jonkman 12.50 2.28 18.94 647 23e  
Jari v Ravenstein 12.57 2.04 12.19 484 24

e
 5.14.76 18

e
 

Meisjes Pup A: 
Ryanne Bekius 10.02 3.56 13.99 1130 7

e
 4.49.08 13

e
 

Marcella Bakker 9.86 3.43 12.40 1102 8e  
Vera Vos 9.69 3.21 12.77 1091 9e 5.06.91 14e 
Ellen Jansen 10.88 3.10 14.21 921 12e 4.10.50 5

e
 



Trainingspakkenwedstrijd op 9 april 2005 te Steenwijk, vervolg: 
 
Meisjes Pup A, vervolg: 60m: Ver: Balw.: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 
Grejanne Hornstra 10.55 2.92 12.71 903 13

e
 4.43.94 12e 

Marjolein Visser 10.86 3.16 11.28 883 14e 4.37.37 11e 
Tanja de Boer 12.62 2.22 9.18 457 18e 5.41.79 15e 
 
Jongens D: 
80m: Arnout Westerbeek 12.31 11e 
 Pim Wubben 13.00 14

e
 

 Dennis vd Meent 13.10 15
e
 

 Bas Schuttrups 13.56 16
e
 

 Adam Belmejdoub 13.83 17
e
 

1000m: Patrick Postma 3.19.08 2e 
 Arnout Westerbeek 3.57.13 10e 
 Pim Wubben 4.27.52 12e 
 Bas Schuttrups 4.42.16 13e 
Ver: Dennis vd Meent 3.44 12

e
 

 Arnout Westerbeek 3.19 14
e
 

 Pim Wubben 3.16 15
e
 

 Bram Winters 3.06 16
e
 

 Adam Belmejdoub 2.98 17
e
 

Discus: Bram Winters 16.65 2
e
 

 Pim Wubben 14.00 4
e
 

 Adam Belmejdoub 13.73 5
e
 

Speer: Joey Woudstra 32.38 1
e
 

 Bram Winters 21.47 3
e
 

 Pim Wubben 17.38 8
e
 

 Bas Schuttrups 15.25 10
e
 

 Adam Belmejdoub 14.66 11
e
 

 Dennis vd Meent 14.29 12
e
 

Meisjes D: 
60m: Eline Luijten 9.71 8

e
 

 Rianne Kamerbeek 9.78 10e 
1000m: Rianne Kamerbeek 3.51.64 6

e
 

 Eline Luijten 4.18.57 14
e
 

Ver: Eline Luijten 3.09 13e 
 Rianne Kamerbeek 2.92 17e 
Speer: Rianne Kamerbeek 12.22 6

e
 

Jongens C: 
100m: Ydo Homma 13.52 10

e
 

 Bram Tigchelaar 18.68 15e 
1000m: Ydo Homma 3.05.44 4

e
 

Hoog: Joey Woudstra 1.55 3
e
 

 Bram Tigchelaar 1.15 13
e
 

Discus: Yoran van Dalen 21.10 13
e
 

 Bram Tigchelaar 11,81 16
e
 

Speer: Yoran van Dalen 33.66 4
e
 

 Bram Tigchelaar 15.64 15
e
 

Meisjes C: 
1000m: Yvonne de Vries 3.28.93 8

e
 

300mHor: Inge Bootsma 49.99 1
e
 

Jongens B: 
100m: Sjors Verheijde 12.56 5

e
 

1000m: Stefan Postma 2.47.43 1
e
 

 Reinier Renting 2.48.94 2e 
4x100m: Boudewijn Luijten, Sjors Verheijde, 
 Reinier Renting, Jurry vd Woude  
  51.41 1

e
 

Ver: Sjors Verheijde 5.35 4
e
 

Kogel: Boudewijn Luijten 14.05 1
e
 

Discus: Boudewijn Luijten 43.88+ 1
e
 

 
 

 
Meisjes B: 
100m: Nikki Woudstra 13.43 2

e
 

 Josiene vd Woude 14.31 5
e
 

 Gerda Korpershoek MC14.47 7e 
 Yvonne de Vries MC 14.67 8

e
 

 
400mHor: Nikki Woudstra 1.17.62+ 2

e
 

 Josiene vd Woude 1.22.19 4
e
 

Ver: Gerda Korpershoek MC 3.89 4
e
 

Discus: Josiene vd Woude 25.25 3
e
 

 Leonie Halman 20.08 6
e
 

Jongens A: 
100m: Gerjan Petter 12.60 1

e
 

3000m: Bas Kluitenberg 9.54.70 2
e
 

 Gerjan Petter 10.18.57 4
e
 

Ver: Gerjan Petter 4.77 2
e
 

Kogel: Bas Kluitenberg 8.59 4
e
 

 Gerjan Petter 7.89 5
e
 

Mannen: 
100m: Martijn Kup 12.81 3

e
 

Vrouwen: 
3000m: Jazlin Ruinemans 11.03.87 2

e
 

 Sophia Robbertsen 16.11.54 5
e
 

400mHor: Suzanne Hartwig 1.21.90 2e 
Ver: Suzanne Hartwig 4.56 1e 
 Kerstin Bosma 2.59 3e 
Kogel: Sietske Sterkenburgh 6.37 5

e
 

 Kerstin Bosma 5.79 6
e
 

Discus: Kerstin Bosma 14.41 5
e
 

 Sietske Sterkenburgh 11.55 6
e
 

Masters M40: 
100m: Freddie Bouma 14.16 2

e
 

3000m: Wolter vd Veen 9.44.54 1
e
 

 Jan de Lange M50 10.35.09 4
e
 

 Thijs Stienstra M50 11.05.48 7
e
 

 Freddie Bouma 11.24.44 8
e
 

 Jan Bos 11.40.36 9
e
 

 Frenk Wubben 12.07.31 10
e
 

 Albert Vaartjes 12.22.43 11
e
 

 Jaap van Weenen 13.24.29 14
e
 

 Nico Janssen M50 14.07.62 16
e
 

 Folkert Braad 14.58.77 17
e
 

Kogel: Hans Spitzen M50 8.94 3
e
 

 Freddie Bouma 6.59 6
e
 

Discus: Hans Spitzen M50 33.77+ 3
e
 

 Freddie Bouma 18.45 6
e
 

Masters V35: 
100m: Irma Korpershoek 16.75 1

e
 

3000m: Trees van Veen 13.13.21 2
e
 

 Annet Wiersema 14.11.39 3
e
 

 Annelies van Buiten 14.43.14 4
e
 

 Jenny Braad V45 14.59.46 5
e
 

 Grietje Boxum 16.27.78 7e 
Ver: Irma Korpershoek 3.15 1

e
 

Kogel: Irma Korpershoek 5.30 3
e
 

Discus: Irma Korpershoek 12.59 2
e 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  



 
Baanwedstrijd op 16 april 2005 te Heerenveen. 

 
Meisjes Pup C: 40m: Ver: Balw.: Totaal: Plaats: 600m: Plaats: 
Cora Homma 7.7 2.43 12.98 780 7

e
 2.41.5 9e 

Kimberly Huismans (Mini) 8.7 2.10 7.90 461 13e  
Lara van Ravenstein (Mini) 9.3 2.01 6.85 343 14

e
 2.55.4 13

e
 

Jongens Pup C: 
Cor Weerman (Mini) 8.9 2.19 13.32 559 6

e
 3.05.2 5

e
 

Meisjes Pup B: 40m: Ver: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 
Sandra Boxum 7.6 2.92 4.32 980 2

e
 4.39.5 11e 

Astrid Wibbelink 7.9 2.72 4.38 894 6e 4.30.7 6
e
 

Mathilde Spitzen 8,1 2,70 4,45 864 7
e
 4,24,3 4

e
 

Lisa Bootsma 8,9 2,11 3,55 563 15
e
 5,30,3 14e 

Lisa Huismans 9,0 2,14 3,29 535 16e 
Jongens Pup B: 
Henk Weerman 7.0 2.92 5.00 1143 2

e
 3.54.8 2

e
 

Lennert Petter 8.1 2.74 5.08 916 6e 4.29.5 6e 
Meisjes Pup A, 1e j.: 60m: Ver: Balw.: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 
Ryanne Bekius 10.0 3.44 15.50 1098 2

e
 4.24.1 7

e
 

Vera Vos 9.8 3.33 11.53 1038 4e 4.29.2 9e 
Ellen Jansen 10.7 3.10 16.30 947 7e 3.52.1 1

e
 

Meisjes Pup A, 2
e
 j.: 

Marjolein Visser 12.1 2.65 9.18 571 21e 4.27.9 17e 
Jongens Pup A, 1e j.: 
Erik Jan Kamerbeek 10.4 3.52 22.97 1166 8

e
 4.04.5 7

e
 

Joost Westerkamp 10.7 3.07 19.23 985 14
e
 4.09.6 9

e
 

Jari van Ravenstein 12.9 2.25 12.53 479 21
e
 4.50.8 18

e
 

Jongens Pup A, 2
e
 j.: 

Vincent Spitzen 10.9 3.37 30.32 1161 11
e
 3.56.4 6

e
 

Allaerd Petter 11.7 2.79 20.81 833 18
e
 4.16.4 10

e
 

Meisjes D: 
60m: Rianne Kamerbeek 9.7 serie 
600m: Rianne Kamerbeek 2.06.0 9

e
 

Ver: Rianne Kamerbeek 2.89 18
e
 

Kogel: Rianne Kamerbeek 7.02 10
e 

 
Meisjes C: 
80mHor: Inge Bootsma 13.7 1

e
 

600m: Inge Bootsma 1.45.4 4
e
 

Jongens C: 
100m: Ydo Homma 13.7 serie 
800m: Ydo Homma 2.17.2 4e

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

1e wedstrijd Deltion Ijsseldelta Baancircuit op 20 april 2005 te Epe. 
 
Meisjes B: 
100m: Annelies Fortuin 13.17 2e 
 Mariska Fortuin 14.40 9e 
 Gerda Korpershoek MC14.84 12

e
 

300m: Nikki Woudstra 44.54+ 1
e
 

 Annelies Fortuin 44.79 2e 
 Inge Bootsma MC 45.20+ 3

e
 

 Josiene vd Woude 48.27 4
e
 

 Yvonne de Vries MC 48.76 5
e
 

 Gerda Korpershoek MC49.60 7
e
 

Ver: Mariska Fortuin 4.50 3e 
 Yvonne de Vries MC 4.11 9

e
 

Hoog: Leonie Halman 1.45 4
e
 

Kogel: Nikki Woudstra 10.75 3
e
 

 Annelies Fortuin 9.17 7
e
 

 Josiene vd Woude 8.50 8
e

 
Leonie Halman 7.44 13e 

Jongens B: 
800m: Stefan Postma 2.07.89 2

e
 

Speer: Boudewijn Luijten 40.07 6
e
 

Kogel: Boudewijn Luijten 13.78 2
e
 

Jongens A: 
3000m: Gerjan Petter 9.56.89 1

e
 

Hoog: Bas Kluitenberg 1.70 4
e
 

Vrouwen: 
300m: Suzanne Hartwig 46.43 3

e
 

 Jazlin Ruinemans 47.05 4e 
Kogel: Suzanne Hartwig 9.46 3

e
 

Mannen: 
100m: Martin Kielema 13.09 19

e
 

300m: Martin Kielema 40.76 6
e

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Pupillen Medaillewedstrijd op 23 april 2005 te Leeuwarden. 
 
Meisjes Pup C: 40m: 600m: Hoog: Balw.: 
Lara van Ravenstein 8.9 2.46.0 0.70 7.60  
Kimberly Huismans 9.0 2.57.0 0.70 5.36 



Pupillen Medaillewedstrijd op 23 april 2005 te Leeuwarden, vervolg: 
 
Jongens Pup C: 600m: Ver: Balw.: 
Wouter Deems 2.14.2 2.80 16.32 
Meisjes Pup B: 40m: Ver: Hoog: Kogel: 
Sandra Boxum 7.5 2.85 0.90 4.25 
Mathilde Spitzen 8.2 2.84 1.00 4.78 
Lisa Huismans 8.3 2.33 0.85 3.44 
Geesje Nijmeijer 10.1 2.17 0.75 2.22 
Jongens Pup B: 40m: 1000m: Hoog: Balw.: 
Lennert Petter 7.9 4.40.0 0.95 34.71 
Dennis Nieuwenhuis 7.9 5.29.0 0.75 16.86 
Meisjes Pup A, 1

e
 j.: 1000m: Ver: Kogel: Balw.: 

Ellen Jansen 3.48.8 3.20 4.07 15.80 
Ryanne Bekius 4.26.0 2.92 5.10 13.18 
Meisjes Pup A, 2

e
 j.: 

Wieke Nijmeijer 6.17.0 1.94 3.40 7.88 
Jongens Pup A, 1

e
 j.: 60m: Ver: Hoog: Kogel: 

Wesley Smid 9.3 3.83 1.00 6.26 
Erik Jan Kamerbeek 10.2 3.42 1.05 6.74 
Jari van Ravenstein 11.7 2.37 0.75 3.45 
Jongens Pup A, 2

e
 j.: 60m: 1000m: Hoog: Balw.: 

Vincent Spitzen 10.7 3.46.2 1.10 31.88 
Lukas Wijnen 9.3 3.52.2 1.00 21.38 
Allaerd Petter 11.6  1.00 23.45 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

1
e
 CD-competitie op 23 april 2005 te Leeuwarden. 

 
Jongens D, 2

e
 divisie: 

4x80m: Start’78 47.2 461 
80m: Joey Woudstra 11.7 476 
 Erik Bootsma 13.8 ----- 
1000m: Patrick Postma 3.15.3 579 
80mHor: Pim Wubben 20.2   81 
Hoog: Joey Woudstra 1.40 541 
 Bram Winters 1.20 ----- 
Ver: Patrick Postma 3.82 382 
 Erik Bootsma 3.38 ----- 
Kogel: Gerdo van Dalen 8.20 432 
 Pim Wubben 6.58 ----- 
Discus: Bram Winters 17.77 264 
 Gerdo van Dalen 17.48 ----- 
 Totaal 2

e
 met 3216 punten. 

Meisjes D, 2
e
 divisie: 

4x60m: Start’78 37.9 422 
60m: Eline Luijten 9.5 419 
 Paulien vd Vegt 10.7 ----- 
1000m: Rianne Kamerbeek 3.45.3 390 
60mHor: Eline Luijten 12.2 333 
Hoog: Rianne Kamerbeek 1.10 316 
Ver: Paulien vd Vegt 2.90 198 
Kogel: Wieske Turenhout 5.98 305 
Speer: Wieske Turenhout 14.29 206 
 Totaal 4

e
 met 2589 punten.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

1
e
 Masters competitie op 24 april 2005 te Assen. 

 
Mannen, 2

e
 divisie: 

Zw. Estaff: Start’78 2.35.4 468 
100m: Frenk Wubben 14.10 250 
400m: Freddie Bouma 64.03 315 
800m: Ad Roodhuizen 2.19.83 454 
1500m: Klaas vd Veen 4.40.68 520 
5000m: Wolter vd Veen 16.48.55 626 
Ver: Hans Spitzen 4.35 207 
Kogel: Henk Woudstra 8.58 352 
Discus: Hans Spitzen 35.30 590 
Speer: Freddie Bouma 29.82 327 
 Totaal 6

e
 met 4073 punten. 

 
Vrouwen, 1

e
 divisie: 

4x100m: Start’78 66.50+ 161 
100m: Irma Korpershoek 16.30 199 
800m: Marrie Sterkenburgh 3.02.99 375 
3000m: Trees van Veen 13.05.31 348 
Hoog: Irma Korpershoek 1.20 348 
Ver: Trijntje Dijkstra 4.13+ 457 
Kogel: Marrie Sterkenburgh 6.57+ 332 
Discus: Trijntje Dijkstra 20.45 330 
 Totaal 12

e
 met 2550+ punten.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 



1
e
 Senioren competitie 2

e
 divisie op 1 mei 2005 te Steenwijk. 

 
Mannen: 
4x100m: Start’78 DNF     0 
100m: Marijn Kup 12.65 454 
200m: Marijn Kup 25.40 524 
400m: Martin Kielema 59.02 463 
800m: Bas Kluitenberg 2.06.70 638 
5000m: Gerjan Petter 19.12.40 405 
110mHor: Arnold Wasschebalie 16.74 683 
Hoog: Martin Kielema 1.75 634 
Ver: Gerjan Petter 5.43 474 
HSS: Bas Kluitenberg 11.02 458 
Kogel: Arnold Wasschebalie 12.02 601 
Discus: Klaas Winters 20.49 237 
 Totaal 20

e
 met 5571 punten. 

 
Vrouwen: 
4x100m: Start’78 55.42 529 
100m: Karin Bruinsma 14.92 373 
200m: Corelien Kloek 29.22 530 
400m: Sietske Sterkenburgh 80.42 304 
800m: Corelien Kloek 2.27.43 701 
3000m: Jazlin Ruinemans 11.19.82 585 
100mHor: Suzanne Hartwig 17.90 482 
Hoog: Suzanne Hartwig 1.60+ 832 
Ver: Karin Bruinsma 4.09 447 
Kogel: Trijntje Dijkstra 7.40 400 
Discus: Trijntje Dijkstra 20.20 323 
Speer: Sietske Sterkenburgh 23.50 474 
 Totaal 10

e
 met 5980 punten.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Voor wie het niet (meer) weet:  Een “+” achter een prestatie betekent een verbetering of een evenaring van 
een clubrecord!! 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uurloop te Wolvega, doorkomst eerste ronde: 
De latere winnaar Ad Roodhuijzen (15929m) loopt voorop gevolgd door Jan de Lange (2

e
 met 15307m) en 

Klaas van der Veen (3
e
 met 15211m) 



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zaterdag 12 maart Wijde Wormer  weg (nagekomen) vervolg zaterdag 16 april tijdloop Steenwijk

H  Mar ? Ad Roodhuizen 40+ 2.58,07 H 4,5km 5e Bas Kluitenberg     JA 16.09

6e Henk Jan Hielkema  sen 16.22

zaterdag 2 april Schoonhoven  weg 7e Thijs Stienstra        50+ 17.08

H40 10km 4e Jan Groen 37.30 8e Freddie Bouma       40+ 17.33

9e Arjen Schultinga     sen 17.39

zaterdag 2 april  Praag  weg 10e Egbert Vink            sen 18.12

Hs 1/2 mar Roel de Vegt 1.51.48 11e Jebbe Westerbeek  40+ 18.15

Robert van Zanten 1.55.31 12e Frenk Wubben        40+ 18.52

Kevin McWhorter 2.17.58 13e Joop Bomert           60+ 20.41

H40 1/2mar Ad Roodhuizen 1.21.51 14e Pascal de Lange     sen 21.13

Hans Versteeg 2.27.44 15e Wolter Schapelhouman 60+ 21.45

Cees Boxum 1.39.18 16e Folkert Braad           40+ 22.33

Thijs vd Vegt 1.44.22 17e Eize Zoer                50+ 23.17

Peter Wemer 2.15.23 D 4,5km 1e Trees van Veen       35+ 20.34

H50 1/2 mar Thijs Stienstra 1.33.17 2e Annet Wiersema     35+ 21.55

Hans Sterkenburgh 1.51.20 3e Jenny Braad            45+ 23.03

Jan Driegen 2.04.45 4e Jacqueline Kooy      35+ 24.38

Bennie Overvelde 2.35.09 5e Sophia Robbertsen  sen 25.37

H60 1/2 mar Henk Veldkamp 1.51.20 6e Marjo Greven           45+ 27.29

Wim van Oosten 1.55.08

Ds 1/2 mar Ivonne Wessels 2.26.51 zaterdag 16 april  Diever  weg

D35 1/2 mar Trees van Veen 1.55.36 H 30km 1e Wolter vd Veen       40+ 2.06.46

Margreet Euwes 2.00.08 4e Gerrit Greven           50+ 2.22.50

Annelies van Buiten 2.00.47 7e Jan Bos                  40+ 2.25.19

Yvonne Heidinga 2.11.10 H20km Nico Janssen          50+ 1.56.55

Jolanda van Zanten 2.11.30 H11km Albert Vaartjes        40+ 53.11

Geesje Ennik 2.13.04

Yvonne Kemp 2.15.23 zondag 17 april  Zwolle  Ekidenwegloop

D45 1/2 mar Joke vd Veen 2.15.28 Marathon 15e Team Gang is Alles-A 3.21.59

Janny de Vries 2.32.03    --  5km Annie Vrielink 22.24

   --  10km Rudie Wanders 48.17

zondag 3 april  Assen  weg    --  5km Aafke Wemes 27.15

H50 8km 12e Anne Bartelds 37.03    --  10km Henk Jan Kamerbeek 44.40

   --  5km Joop Bomert 24.24

zaterdag 9 april Hellendoorn  cross (klimcross)    --  7,2km Jaap van Weenen 35.00

Hs 10,4km 2e Jan Scheenstra 36.12 17e Team Gang is Alles One 3.24.44

H50 4,6km 4e Anne Bartelds 21.05    --  5km Geert Jaspers 28.19

5e Wolter Schapelhouman 22.57    --  10km Peter den Hartog 46.53

   --  5km Ineke Blaauw 29.10

zondag 10 april Rotterdam  weg    --  10km Frenk Wubben 42.54

H40 mar 363e Klaas de Haan 3.22.50    --  5km Martin Wemes 22.53

Hrecr mar Ate Brand 3.37.18    --  7,2km Willem Fokkert 34.35

33e Team Start '78 3.37.15

vrijdag 15 april Hardenberg  weg    --  5km Astrid Vreeburg 31.00

Hs 10km 6e Jan Scheenstra 32.42    --  10km Cees Boxum 43.00

Hs 5km 4e Stefan Postma  JB 16.44    --  5km Gerjan Petter 18.15

H40 5km 2e Heerke Postma 16.47    --  10km Ivonne Wessels 56.14

J 2,5km 3e Patrick Postma 9.01    --  5km Martin Wemes 25.25

   --  7,2km Grietje Boxum 43.21

zaterdag 16 april  Steenwijk  tijdloop

H 4,5km 1e Jan Scheenstra   sen 14.46 zaterdag 23 april  Zuidwolde  crossloop

2e Ad Roodhuizen   40+ 15.39 H 5km 9e Anne Bartelds       50+ 23.39

3e Klaas vd Veen    40+ 15.57

4e Jan de Lange      50+ 15.58 zaterdag 27 april  Naaldwijk wegloop

H45 1/2 mar 3e Jan Groen 1.24.02

INSCHRIJVEN VOOR WEDSTRIJDEN:

Het wedstrijdsecretariaat (Jolanda Hes) betaald bij inschrijving van wedstrijden per omgaande het inschrijfgeld

aan de organiserende vereniging. Het is daarom wel zo netjes, dat jij Jolanda Hes dan ook zo spoedig mogelijk

betaald als jij je opgeeft voor een wedstrijd. Het banknummer is: 36.12.20.030 tnv J.M. Hes te Steenwijk.

Aangezien ik niet altijd thuis ben, kun je ook per E-mail inschrijven. Het E-mail adres is: j.m.hes@zonnet.nl

Als je je inschrijft voor een Nederlands Kampioenschap, dan moet je aan bepaalde limieten voldoen. Schrijf je

je op een onderdeel in, maar je wordt afgewezen, dat moet je toch het inschrijfgeld betalen. (Regel KNAU)



KOMENDE BAAN- EN LOOPWEDSTRIJDEN / WANDELAGENDA

 

Wedstrijdsecretariaat: Hans en Jolanda Hes, Stuwwal 10, 8332 KL  STEENWIJK.

Telefoon: 0521-514186. Banknummer: 36.12.20.030.

E-mailadres: j.m.hes@zonnet.nl

**********************************************************************************************

t/m zondag 12 juni, zie clubblad april 2005

**********************************************************************************************

zaterdag 04 juni Wolvega wandelen, kuiertocht

woensdag 15 juni Harderwijk (Deltion) baan senioren/masters/junioren-AB (instuif)

donderdag 16 juni Epe  baan 5000m - coopertest

vrijdag 17 juni Utrecht baan senioren/masters/junioren-AB (instuif)

zaterdag 18 juni Emmeloord baan gebiedsfinale CD-competitie

zaterdag 18 juni Leeuwarden wegloop 7,5km koppelrun (trim)

zaterdag 18 juni Malmedy (Bel) berglopen NK

zondag 19 juni Emmen wegloop 10,2km-5,1km

zondag 19 juni Apeldoorn baan 2e wedstrijd A-competitie

zondag 19 juni Beetsterzwaag wegloop 8km

woensdag 22 juni Groningen baan senioren/masters/junioren-ABC

woensdag 22 juni Papendal baan senioren (Papendal Games)

donderdag 23 juni Blijham wegloop 10km-6,6km-3,3km

donderdag 23 juni Hengelo baan senioren/junioren-A (instuif)

vrijdag 24 juni Bergentheim wegloop 10km-5km-2,5km-0,9km-0,4km

vrijdag 24 juni Groningen wegloop 10km-5km (Lady Run) - (trim)

vrijdag 24 juni Helmond baan NK junioren-AB

zaterdag 25 juni Appingedam wegloop 10km

zaterdag 25 juni Helmond baan NK junioren-AB

zaterdag 25 juni Drachten baan 3e wedstrijd pupillencompetitie

dinsdag 25 juni Heerenveen baan NNK junioren-CD

zaterdag 25 juni STEENWIJK wegloop 15km en 7,5km

zaterdag 25 juni Uden baan senioren (Keien Meeting)

zondag 26 juni Helmond baan NK junioren-AB

zondag 26 juni Utrecht baan 2e wedstrijd veteranencompetitie

dinsdag 28 juni Leeuwarden baan Friese avondcomp. junioren-CD/pupillen

woensdag 29 juni Harderwijk baan senioren/masters/junioren werpen

woensdag 29 juni Huizen baan senioren/masters/junioren-AB (instuif)

woensdag 29 juni Nijmegen baan senioren/masters/junioren-AB (instuif)

**********************************************************************************************

vrijdag 01 juli Apeldoorn baan senioren/masters/junioren (instuif)

vrijdag 01 juli Kampen  baan senioren/masters loopnummers

vrijdag 01 juli STEENWIJK baan medaillewedstrijd + 1000m LA

vrijdag 01 juli Utrecht baan senioren/masters/junioren-AB (instuif)

zaterdag 02 juli Best baan senioren/masters/junioren meerkamp

zaterdag 02 juli Opende wegloop 21km-15km-10km

zaterdag 02 juli Zwolle baan pupillen-AB

zondag 03 juli Best baan senioren/masters/junioren meerkamp

zondag 03 juli Onstwedde wegloop 10km

zondag 03 juli Stadskanaal baan senioren/masters/junioren

dinsdag 05 juli Diever wegloop 10km-5km-2,5km (trim)

woensdag 06 juli Sneek baan senioren/masters/junioren werpen

Er kunnen wedstrijden uitvallen of verplaatst worden. Informeer daarom als je niet zeker weet

of deze wedstrijd gehouden wordt. Dit voorkomt teleurstelling.

Ook is er vaak een tijdschema of een aanvangstijd bekend. Hans en Jolanda Hes.    


