


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: De Steense Wolvega 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: De Steense Wolvega 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.05, JUNI 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, Evert Roffel, Paul Kaastra 

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, 
Wat een wedstrijden de afgelopen tijd! Zowel op de baan 
als op de weg. En wat een heerlijk weer bij al die 
wedstrijden. Kan bijna niet beter. 
 
In dit nummer een heleboel verslagen van wedstrijden. Zo 
is er nog een stuk binnengekomen over de halve van 
Praag. Mensen wat een belevenissen daar. 
Ook is er een stuk uit de wandelgroep van Bennie over een 
wandeltocht “oer de Tjonger”. Zo zie je maar. Ieder beleeft 
plezier op zijn eigen tempo. Wandelen is overigens een 
prima bezigheid. Je ziet een boel onderweg; voor wie 
geduld heeft wordt het nooit saai. 
 
Veel baangeweld deze keer. De competities voor de 
Senioren zijn al afgelopen, verslagen hiervan in dit 
nummer. De resultaten waren niet spectaculair dit jaar bij 
gebrek aan een goede ploegbezetting. Er moest zelfs hulp 
worden ingeroepen van naburige club AV NOP uit 
Emmeloord. Het mocht echter niet baten. Start ’78 is in de 
degradatiezone geëindigd bij zowel de mannen als de 
vrouwen. Gelukkig maar dat je uit de tweede divisie niet 
kúnt degraderen… 
 
De C/D junioren blijven maar fantastisch presteren. PR na 
PR. Zowel de meisjes als de jongens gaan door naar de 
districtsfinale in Emmeloord. Goed gedaan! 
 
Ook internationaal nog nieuws! Een aantal atleten hebben 
meegedaan aan de World Junior Games in Hamburg. Een 
verslag van onze razende reporter Jan de Krijger. 
 
Ook hebben we gelukkig weer een bijdrage van onze 
recreatieve loper. Gerstenat en vette friet gaat er nog 
steeds wel in heb ik begrepen. Hoe zat het eigenlijk met die 
andere rubriek? Met die wedstrijdloper? Hmm… misschien 
de volgende keer weer. 
 
Vriendelijke groet, 
De redactie 
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Een kleine impressie van de 

medaillewedstrijden op vrijdag 27 mei 
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Bestuur en commissies 

Van de voorzitter 

Rob van der Wel 
 

Voor je het weet is er weer een maand voorbij en 
wordt er weer een bijdrage verwacht van de 
voorzitter. Ik wil het dit keer eens hebben over 
ledengroei, sportdagen, loopcursussen, 
festiviteiten, kantinegebruik en kantineperikelen, 
krachtsport en verder over wat me zo maar te 
binnen schiet. 
Wij hebben bijna 400 leden! Het laat nog even op 
zich wachten, maar vóór de zomervakantie 
passeren wij die grens. Waarschijnlijk zal het een 
jeugdlid worden, want de groei daarin zet nog 
steeds flink door. En dat komt dan mogelijk door 
het steeds vaker organiseren van 
schoolsportdagen op onze atletiekbaan. De jeugd 
ervaart wat het is om te lopen op een baan, ze 
maken kennis met andere atletiekonderdelen en 
niet zelden worden ze dan lid. Vaak ook komen ze 
met een vriendje of vriendinnetje mee en worden 
ze zo enthousiast gemaakt. Het is en blijft dan ook 
een prachtige sport en op wedstrijden zie je dan 
ook steeds meer deelnemers, zelfs van ver uit het 
land. De scholen zijn van harte welkom op de 
baan!  
De Loop je Fit cursus van dit jaar, die begon toen 
er nog een flink pak sneeuw lag, leverde ook een 
aantal nieuwe leden op. Gelet op de grote 
belangstelling lijkt het logisch dat er ook een 
cursus in  het najaar wordt gegeven. Nog even 
kijken of daar tijd voor vrijgemaakt kan worden, 
want dat betekent wel 2 x in de week trainingen 
verzorgen naast al het andere dat ook gewoon 
doorgaat. 
In de kantine hopen wij dit jaar weer een aantal 
feestelijke activiteiten te organiseren, te beginnen 
met de 2

e
 juli. Er wordt dan een heerlijke 

barbecue verzorgd gevolgd door een avondje 
‘Goud van Oud’. Heeft natuurlijk niet zoveel met 
atletiek te maken, maar het is ook gewoon heel 
leuk om elkaar eens mee te maken tijdens een 
ongedwongen bijeenkomst onder het genot van 
een hapje en een drankje voor een prijs die 
betaalbaar is (en blijft). Echte horecaprijzen 
worden bij ons niet gehanteerd. Wil je nog komen, 
meld je dan snel aan bij Ina of mij want vol is vol 
en we kunnen moeilijk met een paar honderd 
mensen rond de barbecue gaan staan.  
Door de verhuizing van Jolanda en Hans Hes 
naar Langezwaag ontstaat er een vacature in de 
kantinecommissie. Zijn er onder de leden wellicht 
belangstellenden (liefst in het bezit van een 
diploma sociale hygiëne) om in de 
kantinecommissie te komen? 
Tot slot voor deze keer: in de  materiaalberging is 
ruimte geschapen om daar wat krachttoestellen te 
plaatsen. Krachttraining is een essentieel 
onderdeel geworden van bepaalde 
trainingsvormen. We kijken een aantal maanden 
of er zo voor iedereen een werkbare situatie blijft, 

andere moeten wij mogelijk een andere 
voorziening treffen. 
 
Hebben jullie vragen, tips of wat dan ook: blijf er 
niet mee rondlopen, schroom niet en neem 
contact op met één van de bestuursleden, trainers 
of andere kaderleden. Wij zijn er voor jullie! 
 

Grote Club Actie 
Welk jeugdlid wint een VVV-Kadobon? 

 
Vanaf 10 september is het weer zover. Dan start 
de lotenverkoop voor de grote clubactie. De grote 
clubactie is een loterij waarbij verenigingen zelf op 
pad gaan om loten voor € 2,50 per stuk te 
verkopen aan sympathisanten van hun vereniging 
die op hun beurt kans maken op prachtige prijzen. 
Per lot houdt de vereniging € 2,- zelf. Dat is dus 
80% winst!  
 
Met het geld kunnen wij ondermeer verder 
investeren in onze accommodaties in steenwijk en 
Wolvega en nieuwe atletiekmaterialen kopen. 
Kortom, hoe meer loten we als vereniging kunnen 
verkopen hoe beter we onze sport kunnen 
uitoefenen. 
 
De drie jeugdleden die de meeste loten verkopen, 
winnen een VVV-kadobon. Dit geldt zowel voor de 
vestiging Steenwijk als de vestiging Wolvega. Dit 
zijn de prijzen voor de nummers één, twee en 
drie:  

 
1. VVV-bon van 17,50 euro  
2. VVV-bon van 12,50 euro 
3. VVV-bon van 7,50 euro 

 
Begin september zullen alle jeugdleden via de 
trainer een intekenlijst krijgen waarop de namen 
en adressen van lotenkopers kunnen worden 
genoteerd. Deze lijsten dienen vóór 30 september 
weer te worden ingeleverd bij de trainer. 
Vervolgens gaan wij de loten bestellen. Kort 
daarna ontvang je de loten die je daarna kunt 
verkopen aan de intekenaars op jouw lijst. De 
opbrengst van de verkoop lever je vervolgens 
weer in bij je trainer.  
 
En wie weet kun je daarna je kadobon incasseren! 
Wij rekenen wederom op een hoge opbrengst! 
 
In aansluiting op het voorgaande verzoeken wij 
ook de volwassen leden om tenminste één lot van 
de Grote Clubactie te verkopen. Mocht je daar 
geen zin in hebben dan kun je dat laten weten 
aan ondergetekenden. Heb je dat eerder al 
gedaan dan zullen we je niet opnieuw “lastig” 
vallen.  
De overige leden zullen een lot aantreffen bij de 
Starter van september. Wij verzoeken je om dit lot 
te verkopen en de inkomsten over te maken op 
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bankrekeningnummer 36.12.62.310. Je kunt het 
geld ook deponeren in de brievenbus in de 
kantine.  
 
Bij voorbaat dank, 
 
Addy Ritsema  (janenaddy@zonnet.nl) 
Frenk Wubben  (wubben@freeler.nl) 

 

Fietsbanden 
 
Bij de baantrainingen wordt regelmatig gebruik 
gemaakt van oude fietsbanden. Helaas raken die 
zo af en toe zoek. Niemand weet waar ze blijven. 
Wie heeft er thuis nog een paar oude 
buitenbanden liggen? Lever ze in op de baan.  
Bij voorbaat dank, 
 
De trainers 
 

Vakanties 
 
Tijdens de schoolvakanties worden er geen 
trainingen aangeboden voor pupillen en junioren. 
De laatste baantraining die zal worden gegeven is 
op 22 juli, de eerste in het nieuwe schooljaar is op 
6 september. 
 
De trainers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e tekst moet over de hele breedte staan 

Sponsoren 15 km van Steenwijk 
 
De voorbereidingen van deze wedstrijd zijn in volle gang en bijna afgerond. 
Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors: 
 
Hoofdsponsor   : ING-bank Steenwijk. 
 
Sponsors   : Oostenbrink banden, Steenwijk. 
      C1000 – Van Etten, Steenwijk. 
      Running Center John Sloot, Leeuwarden. 
 
Subsponsors   : Café “De Karre”, Tuk. 
      Bloemisterij Gaal, Steenwijk. 
 
Minisponsors   : Autoschade Groen, Steenwijk. 
      De Jong optiek, Steenwijk. 
      De Vos – Hobby en verf, Tuk. 
      Steenwijker verfhandel, Steenwijk. 
 
Wij zijn deze sponsors heel dankbaar, dat ze ons op deze wijze willen helpen.  
 
       De wedstrijdorganisatiecommissie. 
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Rekken voor sporters 
zinloos? 

 
Heel veel sporters doen het nog. Maar heeft het 
wel zin? Je wordt er leniger van? Het voorkomt 
blessures? Het voorkomt kramp? Je gaat er beter 
door presteren? Het versnelt het herstel?  
Nee dus. Het is allemaal niet waar. 
Volgens de huidige inzichten heeft het geen 
enkele zin om voor of na een inspanning te 
rekken. Vrijwel alle sportartsen zijn het 
tegenwoordig hiermee eens hoewel bij sommige 
blessures het advies om te rekken nog wel wordt 
gegeven. 
Rekken maakt spieren niet langer. Het lijkt alleen 
maar alsof je steeds verder kunt komen door te 
rekken. Er gebeurt echter maar één ding: door 
regelmatig te rekken gaan spieren bij het rekken 
minder pijn doen. Het enige dat dus wordt 
opgerekt dat is de pijngrens bij het rekken.  
Wie rekt voor een inspanning kan het eerste 
kwartier niet maximaal presteren. En voordelen 
heeft het niet. Rekken na de inspanning is ook 
niet verstandig. Spieren die door een zware 
inspanning al licht zijn beschadigd die kun je beter 
niet rekken. Je hebt dan kans op een spierscheur.  
Kortom: met rekken doe je waarschijnlijk meer 
kwaad dan goed. 
  
Bron: Arts in beweging 
 

Sporters in rood winnen 
vaker 

 
Britse wetenschappers zijn erachter gekomen dat 
sporters die een rode outfit dragen meer kans op 
de overwinning hebben dan hun tegenstanders 
die in een andere kleur verschijnen. Volgens de 
wetenschappers, die verbonden zijn aan de 
universiteit van Durham, ligt dat niet alleen aan 
het verschil in kracht of kunde. 
Tijdens de Olympische Spelen in Athene in 2004 
waren de wetenschappers druk bezig met hun 
onderzoek. Zij ontdekten dat bij sporten als 
taekwondo, boksen, vrij worstelen en Grieks-
Romeins worstelen de sporters met een rood 
tenue aanmerkelijk meer gevechten wonnen. 
Ook met voetbal gaat dit verschijnsel op. Tijdens 
het EK voetbal in Portugal vorig jaar wonnen de 
'rode teams' vaker dan andere ploegen. Dit 
fenomeen geldt ook voor de Engelse leagues. 
Topteams als Manchester United en Liverpool 
dragen rode tenues.  
Volgens de wetenschappers is dit geen toeval. 
Rood wordt namelijk geassocieerd met agressie 
en een hoge testosteronspiegel. Hierdoor zouden 
tegenstanders geheel onbewust al bij voorbaat 
geïmponeerd kunnen zijn. Overigens is nog niet 
onderzocht of de kleur rood de eigen 

testosteronproductie verhoogt of juist die van de 
tegenstander onderdrukt.  
 

Blaren 

 
Wat is een blaar? 
Een blaar is een huidletsel. Het is een ophoping 
van vocht (plasma) tussen de opperhuid en de 
lederhuid waardoor we een blaas op de huid zien. 
Een branderige rode huid is het eerste voorteken. 
Ontstaan van een blaar 
Blaren ontstaan bij sportbeoefening meestal door 
langdurige of hevige wrijving van de huid. In de 
sport komen bij wandelaars of lange afstandlopers 
vaak blaren op de voeten voor. In de turnsport en 
bij racketsporten zie je vooral blaren op de 
handpalmen.  
Eerste hulp bij een blaar 
Het doel van de eerste hulp bij een blaar is 3-
voudig 

• Beperken van het infectierisico. 

• Verminderen van pijn en ongemak. 

• Versnellen van het genezingsproces. 
Een blaar is een lichte blessure die je in principe 
volledig zelf kunt verzorgen. We maken een 
onderscheid naar types blaar tussen: 
Gesloten blaar  
Gewoon zo laten en afplakken met een 
tweedehuidpleister (Second skin of Compeed) 
wanneer ze niet hindert om onnodig gevaar op 
infectie te voorkomen. 
Wanneer ze wel hindert bij het sporten, handelen 
als volgt:  

• Ontsmet de blaar met een niet prikkelend, 
niet of slechts licht kleurend 
ontsmettingsmiddel en laat de huid 
gedurende een 15-tal seconden drogen 
(niet blazen). 

• Prik met een ontsmette / steriele naald (of 
blarenprikker) in de basis van de blaar op 
verschillende plaatsen; houdt hierbij de 
naald evenwijdig met de huid. 

• Duw met een steriel kompres het vocht uit 
de blaar. 

• Ontsmet opnieuw met een 
ontsmettingsmiddel. 

Open blaar 

• Ontsmet de wond en de omgeving van de 
blaar. · Knip de loshangende huiddeeltjes 
weg met een steriele schaar. 

• Ontsmet de wond nogmaals. 

• Dek af met een tweedehuidpleister. 
Preventie 
De gouden tip bestaat niet. Iedereen krijgt wel 
eens blaren. Goed passende schoenen en sokken 
zonder naden. Voorkom glijden en "glippen" in de 
schoen en plooien in de sokken. Train geleidelijk 
naar een hoger niveau zodat ook de huid kan 
ontwikkelen. Vooraf met sporttape de kwetsbare 
delen tapen (creëer geen nieuwe zwakke plekken 
door tapeplooien).Was de voeten met koud water 
waardoor de huid steviger wordt. 
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Jarig in juliJarig in juliJarig in juliJarig in juli      

 

     

         

Alvast van harte gefeliciteerd en      

een fijne dag toegewenst namens Start ‘78    
         

         

         

2-7 Wieske Turenhout 14-7 Freddie Bouma 20-7 Inge Bootsma 

3-7 Joop Prins  14-7 Jelien Koolma 21-7 Chris Wouters 

3-7 Harry Renting 15-7 Riki Broer  21-7 Renske de Groot 

3-7 Vera Vos  15-7 Yvonne de Vries 22-7 Sybrand Sterkenburgh 

9-7 Wim van Oosten 16-7 Bert Zwiers 24-7 Jeroen Ritsema 

9-7 Robert de Vries 17-7 Pim Bos  25-7 Rinze Postma 

9-7 Elon van den Berg 20-7 Elena Sikkes 28-7 Yvonne Heidinga 

12-7 Robert Zwerver 20-7 Vera Sikkes 29-7 Tineke Jonkman 

13-7 Inge Adams 20-7 Jan Spikman 30-7 Simone de Vries 

13-7 Hans Hes        

         

Nieuwe leden        

Eline Luijten - D junior  Martijn Postma - D junior   

Iris Oost - Pupil B  Femke Postma - Pupil A   

Jan de Groot - Recreant  Elon van den Berg - Pupil C   

     
 

Mijn Spreekbeurt 
Wieke Nijmeijer 

Met excuses van de redactie voor het late plaatsen 

 
Hallo, ik ben Wieke Nijmeijer. Ik ben 10 jaar en 
woon in Oldemarkt. Sinds augustus 2004 ban ik 
lid van Start ’78. Ik vind atletiek heel leuk en 
daarom heb ik mijn spreekbeurt op 19 november 
2004 over atletiek gedaan. Van Jan kreeg ik een 
kogel, speer, discus, en een estafettestokje. 
Ik heb verteld over de verschillende loopnummers 
zoals: sprinten, midden- en lange afstand, 
estafette en hordenlopen. Over de verschillende 
springnummers zoals hoogspringen, 
polsstokhoogspringen, verspringen en 
hinkstapsprong. Ook over de werpnummers zoals 
kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen. 
Tevens heb ik nog iets verteld over de 
geschiedenis van de atletiek en over enkele 
bekende atleten zoals Gerard Nijboer die de 
marathon van Athene in 1982 won en de in 
januari overleden Fanny Blankers- Koen die 4 
gouden medailles won bij de olympische spelen in 
1948 in Londen. 
De klas vond het heel leuk en interessant en mijn 
cijfer was een 7

1
/2. 

 

 
 
 



 

Hoe gaat het met jullie? We zijn als Outsiders naar Spanje geweest om te voorkomen 

dat we te veel insider zouden worden. We misten dus bewust wat van jullie 

wetenswaardigheden. Terug van weggeweest constateerden we toch de geslaagde 

deelname van Ate Brand, Klaas de Haan en Chris Pols aan de Rotterdam marathon. Overigens lijkt het 

ons dat de voorjaarsmarathons bij het Starters-lopersvolk wel eens populairder zijn geweest. Des temeer 

verheugend te vernemen dat de looptrainers Eros Gijs Tienstra en Boer Berenburg een afspraak hebben 

in het najaar andermaal de marathon van Amsterdam te lopen. Weten jullie dat laatstgenoemde oude baas 

inmiddels met zijn totaal aantal trainingskilometers al zo’n 1½ x de aardbol heeft rondgelopen?! 

Helemaal ‘in’ is het wokken. Eerst ging de dinsdagavondloopgroep bij de wokchinees op bezoek, daarna 

maandagavondloopgroep “Us Folkert”. Naar verluidt was het bijzonder gezellig (ook achteraf!), maar 

smaakte het eten ook? We vernamen dat iemand dacht dat er zaagsel in zijn paardenvlees zat! Toen hij 

zich beklaagde was het antwoord: “Dat klopt, het was een hobbelpaard”. 

 

Wie kopie voor de Starter bij hoofdredacteur Hendrik-Jan de Tuinman Doevendans brengt doet er goed 

aan deze persoonlijk af te geven en dus niet zo maar door de brievenbus te gooien, daar anders de 

pennenvruchten door de cavia van Mrs. Sophia Robertson met veel smaak worden opgevreten. Maar er is 

ook een alternatief. We hoorden dat Hendrik -Jan het clubblad nu geheel digitaal aan de drukker toelevert 

en in het voortraject past natuurlijk dat toeleveraars van kopie dit zoveel mogelijk per e-mail doen. 
 

Drie grote namen uit Texas -let op de (juiste) volgorde- Kevin McWhorter, Lance Armstrong, George W. 

Bush. Bertje Zwiers in slaap gevallen tijdens autorijden? Sietske & Klaske’s nieuwe huisje ontworpen 

door Hendrik-Jan de Tuinman Doevendans, die dus behalve redacteur ook architect is? Komt Indoorgala 

terug, nu Tuk weer een Sportcentrum krijgt? Woont Big Willem de Fokker in het Witte Huis? 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 toch vooral deze keer jullie Hinde van Zuidveen van the Outsiders de hartelijke groeten! 

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

 

Wijnboer Kallenkoter Kees Nieuws 
 

Wijnreis voor vrouwen 

Duitslands grootste wijnstreek, 

Rijnland-Palts, biedt dit jaar voor het 

eerst een wijnreis voor vrouwen aan. 

Het arrangement heet 

‘Weinfaszination for Ladies only’. 

Het gaat om een viijfdaagse reis die 

door vier wijnstreken voert, te 

weten: Mosel-Saar-Ruwer, Rhein-

hessen, Nahe en Pfalz. 

MAMMOET VAN STEENWIJK 

 

STEENWIJK – In 1987 werden langs 

de Steenwijker Aa onder meer 

vijftien tot twintig wervels van een 

mammoet gevonden. Piet 

Timmerman, als amateur  geïnteres-

seerd en betrokken, kan het zich nog 

als de dag van gisteren herinneren. 

'Ze belden me toen op, Piet, wat we 

nou gevonden hebben. Toen we 

verder gingen graven was het één rib, 

twee rib, drie rib!', zegt Timmerman 

met een glinstering in zijn ogen. 

(OSC 06-04-05) 

BLESSURE-RISICO’S VROUWEN 

 

De marathon lopen vind ik gezonder 

dan niet bewegen, maar de halve is 

gezonder dan de hele. En - sorry 

dames – voor mannen gezonder dan 

voor vrouwen. Door hun specifieke 

lichaamsbouw lopen vrouwen meer 

risico een blessure op te lopen. Dat zit 

hem niet zozeer in de ‘bovenbouw’ 

van vrouwen. Maar juist het voor 

lopen zo belangrijke vrouwelijke 

onderstel schiet op een aantal punten 

toch tekort. Eerste dwarsligger is het 

bekken. Dat is bij vrouwen breder dan 

bij mannen. Handig om kinderen te 

baren, minder geschikt voor het 

rennen van zeg een 21.095 meter. 

(gelezen in de Stentor) 

TRANEN IN DE OGEN 

‘Indrukwekkend en emotioneel’. 

Jannie Kielema verbleef twee weken 

in de Oekraïne om te helpen bij het 

bouwen van een school. De armoede 

die zij daar aantrof ging de 

Steenwijkse aan het hart. Kielema zegt 

te zijn geschrokken van de armoe en 

de corruptie. (OSC 25-05) 

PARIJS - De Dalton Brothers liepen onlangs als ontsnapte gevangenen rond in 

Disneyland. Parkwachters wilden hen achter de tralies stoppen, maar ze waren 

niet snel genoeg om de getrainde boeven te pakken te krijgen. Klaas Joe en 

Wolter William namen zelfs even de tijd om de nieuwste Starter door te nemen! 

Piet met bot 
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Uit de historie van Start’78 

deel 20 door Jan Driegen 
Maart 1981 

Harm Booi sterke winnaar van halve 
marathon Lionitas. De halve marathon die 
zaterdagmiddag door de atletiekvereniging 
Lionitas werd georganiseerd, kende een uitermate 
fraaie ontknoping en leverde een sterke winnaar 
op in de vorm van de 25-jarige atleet Harm Booi 
uit Genemuiden, lid van Start'78. (LC van 16 
maart 1981) 

Financiële meevaller Start'78. Na de 
succesvolle actie van 7 maart j.l. kreeg Start'78 
deze week een leuke verrassing in de vorm van 
een schenking van f 525,- door 
bouwbedrijf/timmerfabriek M. Huisman NV te 
Steenwijk. (OSC van 18 maart 1981) 

Indoorwedstrijd van AV Start'78 geslaagd. 
De eerste indoor atletiekwedstrijden, die AV 
Start'78 zaterdag in de Meenthe te Steenwijk 
organiseerde zijn uitstekend geslaagd. Voor deze 
indoorwedstrijd had Start'78 de verenigingen HAC 
'63 uit Hoogeveen, DOS Dwingeloo en NOP uit 
Emmeloord uitgenodigd. Gerkina Doze van 
Start'78 won driemaal bij de meisjes-B, ver, hoog 
en kogel. In de jongens-C klasse was Johan Otten 
van Start'78 een alleskunner met drie 
overwinningen, 35m, ver en hoog. De beste 
prestatie bij de meisjes-D kwam op naam van 
Linda Ilmer van Start'78. Zij won het hoogspringen 
met 1.35m, een nieuw clubrecord. In het 
ochtendprogramma kwamen de pupillen in aktie. 
(HD van 23 maart 1981) 

Start'78 verwelkomde 250ste lid. Tijdens de 
zo uitstekend verlopen indoor-atletiekwedstrijden 
in sporthal De Meenthe te Steenwijk, huldigde het 
organiserende AV Start'78 ook het 250ste lid. Dit 
was de 15-jarige Joke Spikman uit Steenwijk, die 
zich onlangs als lid aanmeldde. Ze mocht uit 
handen van voorzitter Evert Roffel naast de 
bloemen ook een aantal geschenken in ontvangst 
nemen. (OSC van 25 maart 1981) 

Jan de Lange won de derde kazernecross. 
De derde wedstrijd van de cross-cyclus van de 
Joh. Postkazerne te Havelte leverde weer een 
overwinning op voor AV Start78 atleet Jan de 
Lange uit Steenwijk. (OSC van 25 maart 1981) 
April 1981 

Verbetering accommodatie Start'78. 
Maandagavond werd door materiaalcommissaris 
Jaap Hof met zijn helpers van Start'78 begonnen 
met de uitbreiding en verbetering van de 
accommodatie op het noordelijk veld van 
sportpark Lindenoord. (8 april 1981)  

Nationaal kampioenschap marathon. Het 
nationale kampioenschap marathon (42 m en 195 
m) werd zaterdag in het Westland gelopen, met 
start en finish te Maassluis. Van de Start'78 lange 
afstandlopers werd Arjen Guikema uit Steenwijk 
van de Nederlandse deelnemers 31e in een tijd 
van 2 uren 43 minuten en 28 seconden. De trainer  

 
van de lange afstandgroep van Start'78 was een 
goede steun voor clubgenoot Hans Spitzen uit 
Oldemarkt. Deze debuteerde op deze afstand met 
een knappe tijd van 2 uren 49 minuten en 41 
seconden. (OSC van 13 april 1981) 

Geen tegenstand voor Klaas Lok bij 
Woldbergloop. De Woldbergloop, die voor de 
tiende keer in successie werd georganiseerd door 
de atletiekvereniging Start'78 had bij de dames en 
heren een nationale topatleet aan de start, die bij 
voorbaat de spanning al wegnamen. Elly van 
Hulst, Nederlands beste middenafstandatlete en 
Klaas Lok, de nationale crosskampioen, konden 
heel makkelijk lopend de overwinning 
binnenhalen. Klaas Lok voorafgaande aan de 
wedstrijd: "Deze wedstrijd doe ik graag mee, 
omdat mijn atletiekloopbaan in Steenwijk begon 
en het is ook enigszins mijn plicht." 
Johan Otten van de organiserende vereniging liep 
een uitstekende race bij de jongens C en zorgde 
voor een overwinning voor het talrijke publiek op 
de camping de Kom. Bij de jongste jeugd drie 
overwinningen van Start-atleten. Marilla 
Ruczynski won bij de meisjes pupillen B. Martin 
Berger was een klasse apart bij de B-pupillen 
jongens. Ytzen Renema heeft praktisch alle 
crossen in het afgelopen winterseizoen 
gewonnen. Ook nu weer was hij de sterkste. (HD 
van 21 april 1981) 
Mei 1981 

Experimentele Start'78-ploeg derde in 
Zwolle. Op de kunststofbaan te Zwolle leverden 
senioren en AB junioren ploegen strijd in een 
trialmeet met PEC en NOP. De heren werden met 
een experimentele ploeg derde. De beste 
prestatie kwam op naam van Harm Booi. De 
Genemuider atleet won de 5000 meter in een 
knappe tijd van 15 minuten en 55,1 sec. Bij de 
dames senioren won Agaath van Tielen de 400 m 
in 65,1 sec. De jeugdtrainster van Start'78 was 
daarmee een voorbeeld voor haar jongere 
clubgenoten. Bij de Noordelijke Politie 
Veldloopkampioenschappen werd Start'78 lid Jan 
de Boer vijfde. (HD van 4 mei 1981) 

Werpdriekamp Start'78. Vrijdagavond 
organiseerde AV Start'78 op haar 
trainingsaccommodatie te Wolvega een 
werpdriekamp. De atletiekclub wil door het 
organiseren van deze werpkampen ook deze 
onderdelen in de atletiek meer op de voorgrond 
brengen. Mede daarom ook heeft Start'78 met de 
heer Beint de Groot een trainer aangetrokken, die 
zich speciaal met deze technische onderdelen 
bezig houdt. Twee junioren zorgden dat een 
overwinning bij Start'78 kwam, Rino Spin uit 
Giethoorn bij de jongens-A en Gerkina Doze uit 
Giethoorn bij de meisjes-B. (OSC van 18 mei 
1981)
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Halve marathon in de 
gouden stad Praag 

31 maart t/m 3 april 
Janny en Gees 

 
Donderdagmorgen moesten wij om 5.45 uur bij de 
parkeerplaats van de Atletiekbaan zijn, dus dat 
was heel vroeg uit de veren. Gees en ik (Janny) 
hadden al gauw de hele achterbank bemachtigd, 
er waren natuurlijk mensen die weer te laat 
kwamen zoals een paar die dachten dat wij met 
de trein gingen. Zij stonden op het station. (grapje 
Jolanda en Robert) Om 6.30 konden wij dus 
eindelijk vertrekken, nog even een laatste zwaai 
naar man en kinderen, het was allemaal best 
spannend. 
De meeste mensen deden nog even zittend de 
ogen dicht maar Gees en ik konden heerlijk 
liggen, sorry jongens, maar het was toch wel heel 
lekker. Om 08.45 uur gingen wij van bus-
chauffeur wisselen, Gees wil dit even melden, 
alleen Janny dacht dat wij ook van bus moesten 
ruilen, maar als je blond bent kun je dat natuurlijk 
niet weten. 
Wij hebben op de heenreis 3 keer een rek en 
strek stop gemaakt en om even naar het toilet 
te kunnen. Gert-Jan wou eigenlijk niets missen 
maar als je de hele weg ligt te slapen, ja Gert-Jan 
dan mis je dus alles. 
Wij zijn ongeveer om 20.00 uur aangekomen bij 
ons Hotel Sport, inmiddels had onze Thijs al een 
halve marathon gelopen in de bus. Even snel de 
bagage naar de kamers gebracht, want de tafels 
waren al gedekt, lekker gegeten nog wat 
informatie toegesproken gekregen een lekkere 
borrel en toen lekker naar bed. 
 
VRIJDAG  
Om 07.30 konden wij ontbijten, iedereen was nog 
niet helemaal wakker, de bus bracht ons om 
08.30 uur naar Praag, wij hebben daar een 
rondleiding gehad van een vrouwelijke gids 
(TULP) die ons probeerde wat te vertellen, maar 
dat viel niet altijd mee of niet Bennie en Thijs. 
Robert zag een pin automaat en dacht hé even 
wat geld pinnen, een paar mensen bleven even 
op hem wachten, maar de Tulp lette niet op en 
liep door met de groep en wat gebeurde er ja hoor 
wij waren ze kwijt, wij raakten niet in paniek dus 
wij liepen gewoon verder en kwamen op een groot 
plein en ja daar stond onze Tulp weer. 12.00 uur 
mochten wij zelf wat van de stad gaan 
bewonderen, de vrouwen moesten zonodig de 
winkels weer in. Bennie dacht ik ga mooi met de 
vrouwen mee, zelfs in een lingerie zaak wat hij het 
wel interessant vond. Het was een hele leuke en 
gezellige middag. Nog even een terrasje gepikt en 
een rijtocht gemaakt wat niet zoveel voorstelde, 
wij vonden de Tsjechen niet zo vriendelijk, ze zijn 
heel gauw op hun teentjes   getrapt, geen 
discussie mogelijk, dus tijdens de tocht dacht 

Bennie ik zal deze mensen eens toespreken en 
riep uit volle borst WE LOVE YOU geweldig, nog 
wat foto’s gemaakt om 18.00 uur moesten wij bij 
de bus zijn. Iedereen had een geweldige middag  
gehad, ieder was zo zijn eigen weg gegaan alleen 
Robert had een beetje pech.  Hij had maar 6 euro 
gepind in kronen en daar koop je natuurlijk niet 
zoveel voor. Verder was iedereen moe en voldaan 
en met de bus weer naar het Hotel, waar wij ’s 
avonds een Pasta maaltijd kregen. Heel veel 
koolhydraten naar binnen gewerkt wat goed voor 
de spieren is, want de volgende dag gaan wij de 
halve marathon lopen. Nog wat nagezeten en wat 
gedronken wat het personeel niet leuk vond want 
1 uur moesten wij toch de zaal wel uit. Wij gingen 
dan in de hal maar verder en na een poosje 
gingen daar de lichten ook  uit. Dan maar lekker 
naar bed. Welterusten Gees, slaap lekker. 
 
ZATERDAG  
Eerst ontbijten, nog even een banaan want ik 
(Janny) was al drie dagen niet naar de wc 
geweest wat een heel opgeblazen gevoel gaf en 
ik begon mij daar een beetje zorgen over te 
maken want ik dacht straks ben ik aan het lopen 
en dan moet ik natuurlijk dus toch die banaan toch 
maar even naar binnen werken. De bus bracht 
ons om 10.30 naar Praag. Onderweg naar de 
start nog even wat warm lopen wat rek en strek 
oefeningen, ik werd nu toch wel een beetje 
nerveus, al die mensen die allemaal gingen lopen, 
Bennie en ik begonnen spontaan vals te zingen 
wat de mensen om ons toch wel leuk vonden. Om 
12.00 uur klonk het schot om te vertrekken, 
iedereen nog even succes gewenst, onze mannen 
stonden natuurlijk vooraan in de startblokken om 
toch een mooie tijd neer te kunnen zetten en de 
dames niet te vergeten. 
Gees Rob en ik liepen in het begin met elkaar op, 
maar het tempo was mij al gauw te snel. Ik liet ze 
los en ging mijn eigen tempo lopen. Dat ging een 
stuk beter, het liep lekker, er was veel te zien en 
de muziek van mijn MP3 speler in mijn oren wat 
precies de maat van mijn stap aangaf. Gert-Jan 
dook overal op met zijn camera er was geen 
ontkomen aan, maar wel leuk dat hij de foto’s 
maakte. 
Het weer was  ongeveer 20 graden, publiek was 
geweldig, door de stad gelopen  kwam ik op een 
lange weg waar ik links moest lopen want aan de 
andere kant rechts dus kwam ik de eerste lopers 
al weer tegen. Kijken of je ook een bekende zou 
zien, Thijs je had de pas er goed in. 
Na ongeveer 12 km gebeurde het waar ik de hele 
tijd al bang voor was, mijn darmen begonnen op 
te spelen. Waar moest ik naar toe: geen dixie 
geen dikke boom niets, ik voelde mij helemaal niet 
lekker, dus een stuk gewandeld , zei tegen mij zelf 
en nu moet ik echt, in een zijstraat zag ik een 
restaurant en ben daar heen gerend, twee 
trappen naar beneden en donker ik vond het best 
eng, maar het toilet was nu even belangrijk. Weer 
buiten moest ik mij eerst even concentreren van 
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waar ben ik, maar daar zag ik Bennie langs 
vliegen ben toen met hem verder gegaan. Wij 
kwamen bij een paar bandjes langs klonk heel 
gezellig, dacht Bennie ook, hij zegt altijd wat je 
verstand zegt moet je doen,dus dat was stoppen 
en Bennie begon spontaan te swingen. Ik dacht ik 
loop verder, dag Bennie. 
 
De laatste 3 km was erg zwaar, allemaal ongelijke 
stenen, ik begon al gauw last van mijn heup te 
krijgen. Toen zag ik Ina, ze zei, kom Janny nog 2 
km, dus doorzetten maar. De mensen die aan de 
kant stonden en vooral toen ik mijn eigen mensen 
zag staan op een brug die riepen, Janny Janny, 
die slepen je er wel doorheen en eindelijk zag ik 
de finish en zette een tijd neer van 2.32 uur viel 
mij een beetje tegen maar toch wel trots, en ja 
hoor daar stond Gert-Jan weer met zijn camera, 
maar hij was wel trots op mij zei hij, dankjewel 
Gert-Jan. 
Gees en rest waren al een tijdje binnen, hadden 
allemaal mooie tijden gelopen, de mannen 
allemaal binnen de twee uur, zelfs enkele 
vrouwen, klasse hoor, en natuurlijk Benny niet te 
vergeten zijn verstand heeft toch nog toegestaan 
om toch nog over de finish te gaan. 
GEFELICITEERD. 
Even wat drinken of een stukje fruit en toen zijn 
wij met z’n allen naar de bus gelopen, die ons om 
5 uur weer naar het Hotel terug bracht. Daar 
konden wij ons nog lekker even opfrissen en even 
lekker op bed gelegen nog wat lekker nagekletst, 
heerlijk voelden wij ons en zo trots, Gees zei 
Janny wij trainen nu een jaar en wij hebben een 
halve marathon gelopen, cool man. 
Ongeveer 20.30 zijn wij met z’n allen aan tafel 
gegaan, soep vooraf, maar er miste nog een 
persoon (ik in eigen persoon) dus Gees dacht ik 
moet maar even gaan kijken, mischien is ze wel 
weer in slaap gevallen. Dat was niet het geval 
maar ik heb lekker de tijd genomen om lekker 
lang te douchen en even lekker optutten wat wij 
vrouwen graag mogen doen. 
Na het eten was er een folkloristische avond, wat 
wij niet zo boeiend vonden. Rob en Ina hadden er 
wel lol aan zij hebben lekker met de groep 
gedanst en onze Thijs had het ook erg naar zijn 
zin. 
Beneden in de Disco bleek een bruiloft te zijn dus 
wij nieuwsgierig en naar beneden. Heerlijke 
moderne muziek dus wij dansten wat bij de deur 
toen kwam er een Tsjech naar ons toe en zei in 
gebrekkig engels dat wij wel binnen mochten 
komen en dat lieten wij ons niet twee keer 
zeggen, Gees, Annelies en ik stonden dus al 
gauw op de dansvloer de dochter van Annelies 
zag je denken die zijn gek, ik doe niet mee. Toen 
het weer tijd was om naar boven te gaan hebben 
wij het bruidspaar nog even gefeliciteerd, boven 
waren ze nog steeds in folkloristische stijl aan het 
dansen. De meesten hadden het toch wel naar 
hun zin, wij hoorden ook ergens weer We love jou 
dat was onze Benny. 

Na een paar liters bier en wat glazen wijn was het 
wel tijd om naar bed te gaan. Het was toen ook al 
2 uur, de lichten waren al weer uit. Er zijn van die 
mensen die willen nooit naar bed. 
 
ZONDAG 
Ongeveer 07.00 uur ontbijt en om 8 uur zou de 
bus ons weer naar Nederland terug rijden. Gees 
en ik hardlopen om toch weer de achterbank te 
kunnen bemachtigen en dat is ons ook wel gelukt 
maar er waren er meer die dat ook wel wilden, 
maar eerlijk is eerlijk de achterbank was van ons 
alleen Bert die mocht tussen ons in zitten want hij 
was best een lekker ding. 
Op de terugreis was iedereen wat rustiger dan de 
heenreis, allemaal nog wat vermoeid van dit 
sportieve en gezellige weekend. 
Wij zijn nog even gestopt om een Vietnamese 
markt te bezoeken. Zo konden wij onze laatste 
kronen nog even uitgeven. Toen wij aan kwamen 
rijden was het net of er allemaal van die kabouters 
uit hun huisje kwamen. Allemaal tegelijk, ze 
wilden allemaal wat aan ons verdienen. Wat 
drinken gekocht  en nog even een sigaretje 
gerookt, maar niet meer voor lang, of niet Thijs. 
Na een half uur gingen wij weer verder, bij de 
Douane aangekomen moesten wij onze 
paspoorten laten zien en wat gebeurt er: ja hoor, 
onze Benny had zijn paspoort nog in zijn koffer 
die stond onder in bagageruimte van de bus, 
Benny zei “niets aan de hand”, fout Benny, hij 
moest mee naar buiten om zijn paspoort uit de 
koffer te halen, maar het duurde nog al even. Wij 
zeiden tegen elkaar die gaat niet meer mee naar 
Nederland, die houden ze hier, toen hoorden wij 
We love you dus hij mocht toch nog mee. 
Paar tussenstops gemaakt wat kunnen eten en 
wat drinken en van het heerlijke zonnetje genoten. 
Ongeveer om 19.00 uur zagen wij de Steenwijker 
toren weer, voor sommige mensen is dit een 
emotionele gebeurtenis, dan voelen ze zich pas 
weer thuis, snappen wij natuurlijk niets van, ik 
kreeg spontaan een wegtrekkertje. 
Er werden mensen door familie of vrienden 
opgehaald. Anderen hadden de auto daar laten 
staan, wij kregen nog een dikke kus van onze 
Benny en toen riepen wij Benny WE LOVE YOU. 
Gees en ik werden door Jaap opgehaald, Gees 
afgezet bij haar huis en toen naar Willemsoord 
naar mijn drie meiden en wat zie ik tot mijn 
stomme verbazing, ze hadden een spandoek 
opgehangen waarop stond HOERA 21000 
METER plus een fles champagne, heerlijk om zo 
thuis te komen. 
 
Het was een heerlijk en een geweldig, super 
weekend waar wij nog vaak op zullen terug kijken, 
wij willen hier nogmaals Rob en Ina hartelijk voor 
bedanken en tot volgend jaar. 
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Wandeltocht  oer de 
Tjonger 

Bennie Overvelde 
 
In de sportieve wandelgroep is het idee ontstaan 
om zo nu en dan ook eens een keer ergens 
anders een wandeltocht te gaan lopen. Met enige 
voorbereiding is dit op 21 mei j.l gebeurd. We 
gingen deze keer naar de andere kant van de 
Tjonger. De start was bij het "Hof van 
Schoterland" in Mildam. Een paar weken daarvoor 
had de begeleider van sportief wandelen de route 
uitgezet en dat deed hij op zijn fiets met 
boordcomputer. Hoe komt hij over dat kerkpad 
met die 20 klaphekjes, of was het een klapfiets. 
Met de belangrijkste punten op een kladblok kon 
hij aan de slag voor een routebeschrijving. Deze 
tocht was ook voor niet leden en daarom was dit 
ook een promotietocht voor onze beweging. Er 
waren 18 mensen die zich hadden opgegeven 
voor deze 18 km en iedereen was er ook ondanks 
de mindere weersvoorspelling, maar dat viel 
reuze mee. Na enige uitleg en het uitdelen van de 
route zijn we op pad gegaan zoals dat heet. De 
route ging door Oranjewoud en zijn bossen 
waaronder het Woutersbergje. Een verkleinde 
uitvoering van het Woldbergje. Er gingen al 
stemmen op dat het een prachtige route was. Niet 
te vroeg juichen, want je weet nog niet wat er nog 
komt en dat na 5 km. Onder de snelweg door naar 
de andere kant van Heerenveen en via het 
recreatiegebied de Heide naar een rustpunt waar 
Sannie  -dat is de vrouw van onze begeleider- 
klaar stond met koffie, koek, thee en een praatje. 
Even zitten, maar niet te lang. Als je in een 
bepaald ritme zit dan wil je dat graag behouden. 
De helft zit er op en gaan via het kerkpad terug. 
Ter vermelding: vroeger toen het mobiele 
onderdeel voorbestemd was voor de rijken en op 
het platteland de p.k uit de 4 voeten kwam ging 
men over de vaart met een bootje en liep door het 
weiland ter kerke. En zodoende zijn er 20 
klaphekjes op dit gedeelte omdat de landerijen 
verdeeld waren. Het was me wel een geklap die 
middag. Weer terug in Oranjewoud en via het 
reigerbos waar ik nog nooit een reiger heb gezien 
de laatste kilometers naar Mildam. Er was zelfs 
iemand die nu pas beter begon te lopen. 
Tenminste dat beweerde ons clublid Loeky. Kun 
je nagaan! Na afloop nog even na zitten babbelen 
met drinken en gebak kreeg men nog een 
kleinigheid voor de inzet. Het had ook een 
voordeel als je niet kon meedoen.  De wespen 
gaan dit jaar niet naar Ria. Die gaan nu naar 
buurvrouw Nel. 
 
 
 

2e C/D Competitie in 
Assen 

Tineke Jonkman 
 
Op zaterdag 21 mei werd in Assen de 2e 
competitieronde gehouden. Het was prachtig 
weer. Daar ik zelf terug kwam van vakantie uit 
Tunesië, was ik er ditmaal niet bij. Maar gelukkig 
waren Boudewijn Luyten, (viel in voor Roderic 
want die was ziek geworden) en Inge Bootsma en 
Gerda Korpershoek bereid om mee te gaan als 
begeleiders. Nogmaals bedankt voor jullie 
spontane invallen voor mij. De jongens D liepen 
een snellere estafette dan de vorige keer en ook 
de wissels gingen een stuk beter heb ik begrepen, 
de tijd van Gerdo, Patrick, Kevin en Joey was 
45.66 sec. Hiermee begonnen ze al goed, daar ze 
dit onderdeel wisten te winnen. Op de 80m 
horden voor het eerst Joey, die een goede 14.8 
sec. liep, en Pim die zijn p.r. ruim verbeterde tot 
18.6 sec. Bij het hoogspringen weer een prachtige 
1.55 m. voor Joey, de 1.60m zit eraan te komen, 
laten we hopen in Emmeloord! Ook weer een 
knappe p.r van Bram die nu tot 1.30m kwam. 
Patrick wist wederom de 1000 meter te winnen in 
3.20.9 min. Hopelijk in Emmeloord wat meer 
tegenstand Patrick, zodat je weer onder de 3.20 
min komt. Bij kogel wederom 2 p.r.’s. Gerdo die 
nu tot 8.28 meter kwam en Pim tot 6.85 meter ! Bij 
het discuswerpen werd Bram 2e met net geen 20 
meter, nml. 19.82 meter, en Gerdo een nieuw p.r. 
met 19.55 meter. Op de 80 meter Kevin, die voor 
het eerst een sprint moest lopen en dus starten uit 
een startblok. Zo ik heb gehoord, gierden de 
zenuwen door zijn keel, maar hij werd keurig 3e in 
een goede tijd van 12.1 sec, volgende keer ga je 
zeker daaronder Kevin! Eric kwam tot 13.7 sec. 
Bij het verspringen ging het dit keer wat minder 
dan de vorige keer. De 4 meter al gesprongen op 
de trainingen, komt erbij de wedstrijden helaas 
nog niet uit bij Patrick, ditmaal 3.71 meter. Maar ik 
denk dat je die 4 meter gewoon bewaart voor de 
districtsfinale! Eric kwam tot 3.19 meter. In totaal 
won Start'78 de poule vandaag, met net 15 
punten voorsprong op Leonitas uit Leeuwarden. 
Jullie hadden meer punten dan de vorige keer, nl 
3654 punten! De andere poule werd gewonnen 
door Isala, die 153 punten meer had dan jullie! 
Dus op 18 juni gaat het heel erg spannend 
worden! Momenteel trainen jullie allemaal hard en 
extra op de donderdagavond in Steenwijk bij mij, 
alleen op de estafettes en de onderdelen die jullie 
doen! Dus laten we vol goede moed en 
vertrouwen naar Emmeloord gaan, ik ben ervan 
overtuigd dat jullie allemaal zeer goed je best daar 
gaan doen! Bij de meisjes D ging het ook een stuk 
beter dan de vorige keer, helaas weet ik hiervan 
niet of jullie prestaties een p.r. waren, zijn mij niet 
doorgestuurd. Zeker was wel dat ook hier de 
estafette, gelopen door Paulien, Eline, Wieske en 
Rianne sneller was dan de vorige keer, nl 37.6 
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sec.! Op de 60 meter werd Eline 2e in 9.4 sec, 
terwijl Paulien 7e werd in 10.4 sec. Op de 60m 
horden was het wederom Eline die hier 1e werd in 
de goede tijd van 12.2 sec. Ook Rianne kwam 
weer goed voor de dag door de 1000 meter te 
winnen in een mooie tijd van 3.48.0 min! Bij het 
verspringen een nieuw p.r. voor Paulien met 3.03 
meter! Rianne kwam bij het hoogspringen tot 1.10 
meter, denk dat ook zij de 1.15 meter wil bewaren 
voor de finale in Emmeloord! Tenslotte Wieske, 
die twee werpnummers doet terwijl dit niet echt 
haar favoriete onderdelen zijn,maar Wieske is zo 
sportief dit voor de competitie wel te willen doen, 
hardstikke flink van je! Met de kogel kwam ze tot 
6.31 meter en met speerwerpen tot 12.59 meter. 
Ook voor jullie geldt dat jullie naar de finale gaan. 
Alle punten zijn dan vervallen en we beginnen 
weer helemaal opnieuw! Ben er van overtuigd dat 
jullie daar ook vast tot nog betere prestaties 
komen! Op dus naar de Districtsfinale op 18 juni 
in Emmeloord! Ik hoop dat er ook vele ouders 
mee gaan om jullie allemaal aan te moedigen! 
 

Sen. competitie in 
Gendringen 

Suzanne Hartwig 

 
Op 22 mei was het dan zover. De 2

e
 senioren 

competitie in Gendringen. Om 8.30 uur moesten 
we verzamelen op de carpoolplaats in Steenwijk. 
Nadat Ingrid ons veel succes gewenst had, 
vertrokken we met de groep richting Gendringen. 
Over navigatie hoefde we ons geen zorgen te 
maken, want Jazlin had netjes de 
routebeschrijving uitgeprint. Dus een taak voor 
Karin om het aan Jazlin goed voor te lezen. We 
waren in ieder geval goed op weg. Meppel, 
Zwolle, Apeldoorn, Arnhem. Toen opeens kregen 
we Ede op de borden en kwamen uiteindelijk in 
Veenendaal terecht… dit klopte niet helemaal. 
We zaten op de goede A12.. maar dan net de 
verkeerde kant op! Haha… 
 
Na iets meer dan 2 uur gereden te hebben 
kwamen we eindelijk in Gendringen aan. 
De rest van de groep, Klaas, Hendrik-Jan, Kerstin, 
Gerjan en Marijn zaten al lekker in het zonnetje… 
En toen was er enige paniek, waar was Sybrand? 
Hij was ook een beetje verlaat en had daardoor 
de ploegleiders vergadering gemist. Gelukkig was 
Hendrik- Jan zo aardig om deze voor hem bij te 
wonen. 
 
En toen begon de wedstrijd. 
Als eerste moest Sybrand de 800m lopen.. hij 
noteerde een tijd van 2.12.57. Marijn Kup liep de 
100m in 12.27 sec en de 200m in 25.12 sec.. Ook 
Klaas kwam deze dag in actie. naar eigen zeggen 
was hij niet zo tevreden over zijn prestaties, 
7.48m op kogel en 18.11m op discus.. Martin had 
een nieuw pr op de 400m horden met een tijd van 

64.64 sec en 1.75m op hoog. Voor Gerjan begon 
de dag wat minder, hij had last van een blessure. 
Hij moest verspringen en sprong 5.05m en liep de 
1500 meter in 4.42.14. Ook Hendrik-Jan zat in de 
competitie ploeg en moest de 5000m lopen… 
voordat hij moest had hij nog even de tijd om een 
dutje te doen (zie foto). Hij liep een tijd van 
19.41.78.  

Als laatste was er voor de mannen nog de 
Zweedse estafette. Sybrand had dikke pech en 
moest van de mannen de 400m lopen. Martin de 
300m, Marijn de 200m en Gerjan de 100m. Hun 
eindtijd was 2.15.60. 
 
Ook de dames kwamen deze dag in actie! Karin 
liep op de 100m een tijd van 14.01 sec en sprong 
4.68m ver. Jazlin liep de 1500m in een tijd van 
4.55.39 sec.. Kerstin Bosma kwam in actie op 
kogel 6.51m en Discus 16.82m, zelf deed ik ook 
mee aan kogel 8.65m en hoog 1.60m 
 
Na afloop van de wedstrijd zijn we met Jazlin, 
Karin, Paul, Martin, Marijn en Gerjan naar de Mac 
geweest. We hadden in Gendringen al enorme 
honger, maar konden pas in Apeldoorn naar de 
Mac. Dit kwam doordat we een uur lang geen Mac 
tegen kwamen… uiteindelijk hebben we allemaal 
lekker kunnen  
eten en zoals je op de foto kunt zien heeft Jazlin 
ook goed gegeten. 
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Start ’78 atleten 
presteren in Hamburg 

Jan de Krijger 
 

Start ’78 atleten Ydo Homma en Inge Bootsma 
kwamen onlangs in actie tijdens de World Junior 
Games en Hamburg. Beide jeugdige talentvolle 
atleten van Start ’78 kwamen in Hamburg tot een 
aantal uitstekende prestaties. De pas 13 jarige 
Ydo Homma evenals Inge Bootsma leerling aan 
het Lindecollege in Wolvega, kwam tijdens de 
series 1000 meter tot een uitstekende tijd van 
2.58.00 minuten wat een verbetering van zijn 
persoonlijk record met maar liefst 7 seconden 
betekende. Op grond van deze tijd plaatste hij 
zich voor de finale waarin hij 4

e
 werd en tevens 

zijn persoonlijk record weer verbeterde door een 
tijd van 2.57.00 minuten te laten klokken. 
De 14 jarige Inge Bootsma plaatste zich zowel op 
het onderdeel hoogspringen als op de 800 meter 
voor de finale. Op het onderdeel hoogspringen 
werd Inge uiteindelijk 9

e
 met een hoogte van 1.45 

meter. Tijdens de series 800 meter kwam Inge tot 
een tijd van 2.29.00 minuten terwijl ze in de finale 
met een achttal deelneemsters als 6

e
 finishte in 

een tijd van 2.28 minuten. Beide prestaties op de 
800 meter betekende en vertering van het 
persoonlijk record. 
Beide jeugdige Start ’78 atleten maken deel uit 
van de Midden en Lange afstandsselectie Noord 
(MILANO) onder leiding van Eddy Kiemel.  
Verder trainen beide atleten op maandagvond en 
zaterdagsmorgens in Steenwijk onder leiding 
hoofdtrainer Ingrid Tolsma en dinsdagsavonds in 
Wolvega onder leiding van Tineke Jonkman en 
Jan de Krijger. 
 

20 kilometer door 
Brussel 
Freddie Bouma 

 
Zondag 29 mei was het zover. Samen met Klaas 
Gaastra, Ronald Steffens en Nico Jansen ging ik 
de 20 km van Brussel lopen. Ergens gedurende 
de winter (in een vlaag van verstandsverbijstering 
waarschijnlijk) leek dit me een prima eerste 
ervaring met een loop over de grens. En tot mijn 
verbazing kreeg ik nog 3 collega’s zo gek ook. 
Wat meespeelde in de keuze voor Brussel was 
het feit dat onze moedermaatschappij 
Tessenderlo Chemie het hoofdkantoor in Brussel 
heeft (ook wij zijn niet wars van sponsoring om de 
kosten nog enigszins te drukken) en de 
reisafstand blijft enigszins binnen de perken. 
Omdat onze eega’s zich een verzetje ook niet 
laten ontzeggen werd ons reisgezelschap 8 
personen groot. 
 

Op zondagochtend 8 uur vertrokken we met 2 
auto’s naar Brussel, waar we na enig gezoek het 
hotel vonden waar we zouden overnachten. Rond 
een uur of 12 waren we ter plekke. De start van 
de loop was om 3 uur ’s middags dus we waren 
ruim op tijd. Na het nuttigen van de nodige 
bananen, krentenbollen en andere “ stimulantia” 
besloten we om de loopkleding aan te trekken en 
maar gewoon naar de start te wandelen. 
Onderweg konden we vast even van het parcours 
genieten en dat beloofde niet veel goeds. 
Ondanks dat de Belgen Brussel niet heuvelachtig 
vinden, viel het ons toch niet mee. 
 
Toen we in de buurt van de start in het Jubelpark 
kwamen zagen we steeds meer lopers om ons 
heen. Volgens de internetsite was de inschrijving 
al een maand eerder gesloten omdat het 
maximale aantal deelnemers was bereikt. 25000 
mannen en vrouwen hadden zich ingeschreven. 
Wat een enorme mensenmassa. Ik had nog nooit 
meegedaan aan zo’n grote loop en de anderen 
ook niet volgens mij. 
 
Bij de start schat ik dat we ongeveer halverwege 
stonden, misschien iets erachter. Na het 
aanhoren van het (vooral zeer luide) Belgische 
volkslied werden we weg geschoten door prins 
Philip. 
Piepend en krakend kwam er een enorme 
mensenmassa op gang, wat door het 
heuvelachtige parcours ook prachtig te zien was 
op sommige plaatsen, een grote golvende 
mensenmassa die op weg was naar de finish in 
datzelfde Jubelpark waar we gestart waren. Pas 
op dit moment realiseerde ik me hoeveel mensen 
er meededen. Kippenvel! 
Onderweg loopt ieder voor zichzelf natuurlijk 
zodat ik alleen maar voor mezelf kan spreken 
over het wel en wee onderweg. 
Door de grote mensenmassa was het de eerste 7-
8 kilometer erg lastig om in je ritme te komen. Het 
grootste deel van de lopers is langzamer en je 
moet veel inhalen en dat kost erg veel kracht. Op 
zich was de temperatuur aangenaam, misschien 
iets te warm om te lopen maar dat vind ik zelf 
meestal wel lekker, en zeker voor de 
toeschouwers langs de kant is dat een stuk 
prettiger dan kou en regen. De heuvels in het 
parcours waren zwaar. Vooral de laatste heuvel 
na een kilometer of 18 was erg zwaar. Kortom, ik 
vond zelf mijn tijd te wensen over laten.  
Gelukkig is het uiteindelijk bij dit soort grote 
evenementen meestal zo dat er minder op tijd 
gelet wordt dan op het meedoen. En het was een 
fantastische ervaring in zo’n groot 
deelnemersveld. 
 
Alle 4 deelnemers van Dyka zijn gefinished. En 
dat was werkelijk niet een geringe opgave. Zonder 
iemand tekort te doen, maar voor Ronald was het 
de eerste keer dat hij zo ver liep en dan meteen in 
zo’n heuvelachtig parcours. Klasse. Het viel wel 
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op dat hij de eerste dagen na de tijd met stijve 
benen liep, maar dat gaat wel weer over! 
’s Avonds na de loop zijn we met zijn allen in 
Brussel nog een hapje wezen eten (en hebben we 
het verloren vocht weer aangevuld) en natuurlijk 
hebben we de Grote Markt nog bezocht. Helaas 
was het maandag regenachtig en koud. We 
hebben nog even kort Manneken Pis bezocht 
maar gezien de weersomstandigheden besloten 
we rond een uur of 12 weer richting Steenwijk te 
vertrekken, 
 
Wat mij betreft is Brussel voor herhaling vatbaar. 
Misschien volgend jaar in de combinatie van Dyka 
en Atletiekvereniging Start ’78? Je weet maar 
nooit. 

 

 

 
 
 

In de Oekraïne 
Jannie Kielema 

 
Veertien dagen lang ben ik met nog twee mensen 
uit Steenwijkerwold en 38 andere mensen uit heel 
Nederland naar de Oekraïne geweest. World 
Servants heeft een project gestart om in het 
plaatsje Jasinja een school te bouwen. Onderdeel 
van dit project is het bouwen door Nederlanders 
voor mensen in de Oekraïne. En daar heb ik dus 
aan mee gedaan. 
Toen wij in Jasinja aankwamen na een lange reis, 
troffen we een grote puinhoop aan op de 
bovenverdieping van de school. Onder leiding van 
de plaatselijke aannemer zijn we begonnen met 
het schuren en lakken van stapels schrootjes voor 
de lambrisering. We hebben in deze dagen de 
wanden en plafonds afgekregen en de 
lambrisering tegen de wanden. De rest wordt 
afgebouwd door de plaatselijke aannemer. Ook 
heeft een ploeg een brandtrap aan de school 
gebouwd. Dit is nodig daar de hele school van 
hout is en er dus een vluchtweg moet zijn. 
Ook ben ik op bezoek geweest in een ziekenhuis. 
De patiënten zaten met een jas aan in bed omdat 
de kachel 1 april uitgaat. Het is dan nog maar net 
voorjaar, maar er is geen geld om nog langer te 
stoken. De apparatuur die in het ziekenhuis 
gebruikt wordt is uit de jaren 50 en er is gebrek 
aan van alles. Je realiseert je dan pas echt hoe 
goed wij het hier in Nederland hebben. 
Wat me altijd zal bij blijven is de armoede van de 
mensen daar. Een zeer groot aantal mensen heeft 
geen werk. Er zijn veel mensen aan alcohol en/of 
drugs verslaafd. Maar tegelijkertijd ben ik ook 
getroffen door het geloof in God van de mensen 
daar, ondanks de ellende waarin die mensen 
leven. 
De groep van World Servants in Steenwijk bestaat 
uit 10 personen. Dat betekent dus dat er nog 
zeven mensen naar verschillende projecten gaan. 
Om dat financieel mogelijk te maken organiseren 
we acties. We hebben al kerststukjes en 
paaseieren verkocht. Ook hebben we onlangs een 
sponsorloop gehouden. Verder gaan we nog loten 
verkopen en hamburgers op de midweekfeesten. 
Dus als u ons tegen komt steun ons dan om dit 
mooie werk te doen. 
 
Wilt u een gift geven dan kan dat op gironummer 
2155895 t.n.v. World Servants Groep Steenwijk 
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Gerstenat en vette Friet 
Belevenissen van een recreatieve loper 

 
Hebben jullie het allemaal ook gelezen en/of 
gezien? Blijkbaar is het voor een aantal mensen 
uit de loopgroepen niet meer voldoende om enkel 
te lopen. Ze zijn aan het trainen geslagen voor de 
technische nummers. Op de donderdagavond zijn 
ze allemaal bezig om zich te bekwamen in discus, 
kogel, speer verspringen etc. De deelname bij de 
clubkampioenschappen zal er wel bij varen! Aan 
het begin van de training stonden ze allemaal aan 
de verkeerde kant van de discusbak maar 
gelukkig wisten de lieftallige trainsters in de 
personen van Ina G. en Ivonne W. dit snel te 
herstellen. 
Afgelopen vrijdagavond was de werp-3-kamp 
maar de meesten voelden zich nog niet zeker 
genoeg om mee te doen blijkbaar. Of zou het 
weer meegespeeld hebben? Vanwege de enorme 
hoosbuien had de organisatie besloten om het 
onderdeel schoonspringen als extra onderdeel toe 
te voegen. 
 
De onovertroffen Gerrit G. won in Meppel het 
klassement 50+ op de 10 km. Ja, hij is werkelijk al 
zo oud maar loopt nog als een jonge god. Hij had 
mij de taak toevertrouwd om zijn prijs te halen 
aangezien hij op Terschelling zat voor een 
trainingskamp van een week. Samen met Jan B. 
en Albert V. hebben we de 30 Euro die aan de 
prijs verbonden was maar geofferd aan Bachus. 
De beker zal ik nog wel langsbrengen, die wou 
verder niemand hebben. Ik verwacht dat Gerrit 
volgend jaar zijn prijs zelf wel zal ophalen. 
 
De afgelopen periode heb ik nog in Kraggenburg 
gelopen. Dat probeer ik ieder jaar te doen omdat 
de tijden daar altijd zeer snel zijn. Boze tongen 
beweren dat het parcours veel te kort is. Navraag 
leerde dit jaar dat er inderdaad enige verdenking 
bestaat dat het parcours 200-300 meter te kort is. 
Toch vind ik het wel altijd een leuke loop. Niet al 
te veel deelname maar wel gezellig, en een leuk 
parcours. Voor diegenen die 20,9 km te ver 
vinden, er is ook een 11 km (zal ook wel iets 
korter zijn dan ☺) Naast Gerrit G. en Jan B. op de 
halve, waren ook Harm B. (thuiswedstrijd) en 
Klaas van der V. namens Start ’78 op de 11 km 
vertegenwoordigd. Jan B. liep een PR op de halve 
dus dat was een goede reden voor de nazit. 
 
Ik heb de foto’s op de website gezien van de 
Marikenloop. Zag er heel gezellig uit. Een enorm 
veld vol cellulitis aan het rekken en strekken. Zou 
dat wettelijk gezien nu wel mogen, zo’n 
evenement voor alleen dames? Of gaan ze nu de 
7-heuvelenloop alleen voor heren doen? Als er 
zoiets gebeurd staan alle dames natuurlijk meteen 
te klagen dat dat discriminatie is. Straks krijgen 
we loopjes voor alleen blanken, of alleen 
fundamentalistische moslim mannen. Lijkt me een 

leuk gezicht, al die kerels met een Djallaba (heet 
dat wel zo?) hard lopend achter elkaar aan. En de 
organisatie na de tijd natuurlijk alle moeite doen 
om te kijken of er toch niet een dame heeft 
meegelopen. Kortom, mannen van Nederland, 
verenigt U tegen dit soort evenementen. Voor je 
het weet gaan ze straks de doucheruimtes ook 
nog gescheiden maken, ik moet er niet aan 
denken. 
 
Ik heb voor mezelf nog een aantal doelen staan 
dit jaar, maar misschien moet ik ze toch wat 
bijstellen. Er zijn er een paar bij die toch wat 
ambitieus lijken. Ach, ik hoef er niet van te 
leven….Bovendien, zoals al boven dit stukje staat, 
het blijft recreatief ☺ Volgende keer meer. 
 

 
 
 

 



Puntenklassement persoonlijke records t/m 5 juni 2005.
 
Pupillen Meisjes: 
 1 Ellen Jansen 11,5 
 2 Ryanne Bekius 7 
 -- Sandra Boxum 7 
 -- Kimberly Huismans 7 
 -- Lara van Ravenstein 7 
 6 Astrid Wibbelink 6,5 
 7 Mathilde Spitzen 5,5 
 8 Lisa Huismans 5 
 -- Marjolein Visser 5 
10 Corinne Roorda 4 
--- Anika Westerkamp 4 
12 Geesje Nijmeijer 3 
--- Claudia Oosterkamp 3 
--- Vera Vos 3 
15 Demi Groen 2,5 
16 Tanja de Boer 2 
17 Julia Groen 1,5 
18 Sharon Bruinenberg 1 
--- Cora Homma 1 
--- Manon ter Horst 1 
 
Pupillen Jongens: 
 1 Wouter Deems 8,5 
 2 Erik Jan Kamerbeek 8 
 -- Jari van Ravenstein 8 
 4 Joost Westerkamp 6,5 
 -- Martijn de Vries 6,5 
 6 Vincent Spitzen 6 
 7 Cor Weerman 5,5 
 8 Okke van Gijssel 5 
 -- Dennis Nieuwenhuis 5 
10 Lennert Petter 4 
--- Wesley Smid 4 
12 Daniël vd Bend 3 
--- Tim de Boer 3 
--- Marco Jonkman 3 
--- Henk Weerman 3 
--- Stef Wubben 3 
--- Lukas Wijnen 3 
18 Yorick Herszkowicz 2 
--- Elco Homma 2 
--- Otto Quandt 2 
21 Jan de Jong 1 
--- Allaerd Petter 1 
 
Meisjes  C/D: 
 1 Inge Bootsma 5 
 -- Yvonne de Vries 5 
 3 Rianne Kamerbeek 3 
 4 Renske de Groot 2 
 -- Eline Luijten 2 
 -- Paulien vd Vegt 2 
 7 Aurelia Stoelwinder 1 
 -- Wieske Turenhout 1 

 
Jongens C/D: 
 1 Bram Winters 8,5 
 2 Pim Wubben 8 
 3 Yoran van Dalen 7 
 4 Ydo Homma 6 
 -- Joey Woudstra 6 
 6 Adam Belmejdoub 4 
 -- Gerdo van Dalen 4 
 8 Dennis vd Meent 3,5 
 -- Arnout Westerbeek 3,5 
10 Bas Schuttrups 2 
11 Patrick Postma 1 
--- Tim de Vries 1 
--- Frank Wibbelink 1 
14 Bram Tigchelaar 0,5 
 
A/B-junioren: 
 1 Stefan Postma 6 
 2 Bas Kluitenberg 5 
 -- Boudewijn Luijten 5 
 -- Nikki Woudstra 5 
 5 Gerjan Petter 4,5 
 6 Reinier Renting 4 
 7 Leonie Halman 3,5 
 8 Klaas Winters 3 
 9 Mariska Fortuin 2 
 -- Mo Ouchène 2 
 -- Sjors Verheijde 2 
12 Annelies Fortuin 1 
--- Manuel Fresco 1 
--- Judith de Groot 1 
 
Senioren: 
 1 Suzanne Hartwig 8 
 2 Freddie Bouma 5,5 
 3 Hans Spitzen 5 
 4 Marijn Kup 3 
 5 Karin Bruinsma 2 
 -- Jazlin Ruinemans 2 
 -- Wolter vd Veen 2 
 -- Arnold Wasschebalie 2 
 9 Jan Bos 1 
 -- Kerstin Bosma 1 
 -- Grietje Boxum 1 
 -- Martin Kielema 1 
 -- Trees van Veen 1 
 -- Annet Wiersema 1 
 -- Henk Woudstra 1 
 -- Frenk Wubben 1 

 



1
e
 B-competitie op 8 mei 2005 te Nijmegen. 

 
Jongens B: 
4x100m: Start’78 51.26 424 
100m: Stefan Postma 12.62 460 
 Ydo Homma 13.64 ----- 
400m: Ydo Homma 62.04 371 
800m: Reinier Renting 2.08.54 610 
1500m: Stefan Postma 4.44.70 496 
110mHor: Sjors Verheijde 19.04 510 
Hoog: Jelte Bakker av NOP 1.55 444 
 Reinier Renting 1.45 ----- 
Polshoog: Jurry vd Woude av NOP 3.10 558 
Ver: Jelte Bakker av NOP 4.80 322 
HSS: Sjors Verheijde 10.49 396 
Kogel: Boudewijn Luijten 14.37+ 751 
Discus: Boudewijn Luijten 30.76 491 
 Mo Ouchène 15.53 ----- 
Speer: Jurry vd Woude av NOP39.90 490 
 Mo Ouchène 27.52 ----- 
 Totaal 4e met 6323+ punten. 
 

Meisjes B: 
4x100m: Start’78 52.00+ 674 
100m: Mariska Fortuin 13.33 618 
 Judith de Groot 14.27 ----- 
400m: Yvonne de Vroes 1.10.03 510 
 Gerda Korpershoek 1.13.54 ----- 
800m: Inge Bootsma 2.28.37 690 
100mHor: Annelies Fortuin 15.67 678 
 Mariska Fortuin 19.09 ----- 
Hoog: Nikki Woudstra 1.65 883 
Ver: Annelies Fortuin 5.05 689 
 Yvonne de Vries 3.88 ----- 
Kogel: Nikki Woudstra 10.95 652 
 Leonie Halman 7.52 ----- 
Discus: Leonie Halman 17.74 260 
Speer: Judith de Groot 23.60 476 
 Gerda Korpershoek 16.20 ----- 
 Totaal 1

e
 met 6130 punten.

Omdat in een andere poule een fout is gemaakt bij de 800 meter moeten deze punten voor de stand bij de 
KNAU er worden afgetrokken. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Deltion IJsseldelta Baancircuit op 11 mei te Meppel. 
 

Meisjes B: 
Hoog: Leonie Halman 1.40 4/5

e
 

Kogel: Leonie Halman 8.26 7
e
 

Discus: Leonie Halman 28.14 1
e
 

Jongens B: 
400m: Reinier Renting 55.94 2

e
 

1500m: Stefan Postma 4.26.85 1
e
 

Kogel: Boudewijn Luijten 15.65+ 1
e
 

Discus: Boudewijn Luijten 43.22 1
e
 

Jongens A: 
1500m: Bas Kluitenberg 4.24.44 3

e
 

 Gerjan Petter 4.37.85 6
e
 

Hoog: Bas Kluitenberg 1.75 2
e 

Vrouwen: 
1500m: Jazlin Ruinemans 4.56.36 2

e
 

Mannen: 
100m: Marijn Kup 12.69 13e 
400m: Marijn Kup 57.56 10

e
 

Kogel: Arnold Wasschebalie 12.10 2
e
 

Discus: Arnold Wasschebalie 31.84 4
e
 

Vrouwen Masters: 
100m: Irma Korpershoek 16.07 2

e
 

Ver: Irma Korpershoek 3.14 1e 
Kogel: Irma Korpershoek 5.41 2

e
 

Mannen Masters: 
1500m: Klaas vd Veen 4.38.66 2

e

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

Nederlands Kampioenschap Meerkamp op 14 en 15 mei 2005 te Emmeloord. 
 

Meisjes A: 100mHor: Hoog: Kogel: 200m: Ver: Speer: 800m: Totaal: Plaats: 
Annelies Fortuin MB 15.63+ 1.51 8.48 26.45 5.25 28.16 2.33.80 4296+ 5

e
 

Nikki Woudstra MB 17.05 1.63 9.98 27.88 4.69  
Vrouwen: 
Suzanne Hartwig 17.62 1.54 8.84 28.99 4.79 28.48 2.54.33 3574 8

e
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Pupillen Medaillewedstrijd op 14 mei 2005 te Heerenveen. 

 
Meisjes Pup C: 40m: Ver: Hoog: 
Kimberly Huismans 8.5 2.03 0.75 
Lara van Ravenstein 8.9 2.13 0.65 
Jongens Pup C: 40m: Balw.: Hoog: 600m: 
Wouter Deems 7.5 17.16 0.90 2.15.7 
Meisjes Pup B: Ver: Balw.: Kogel: 1000m: 
Astrid Wibbelink 2.70 10.56 4.15 4.32.9 
Lisa Huismans 2.13 8.34 3.38 6.24.2 
Jongens Pup B: 40m: Ver: Hoog: Kogel: 
Okke van Gijssel 7,4 3,17 0,90 4,72 
Lennert Petter 7,6 2,96 1,05 6,12 
Dennis Nieuwenhuis 9,0 2,55 0,85 5,22 
Meisjes Pup A, 1

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

Ellen Jansen 10.3 16.33 1.00 3.54.7 



 
Pupillen Medaillewedstrijd op 14 mei 2005 te Heerenveen, vervolg. 

 
Meisjes Pup A, 2e j.: 60m: Balw.: Hoog: 1000m: 
Christa Smitstra 10.0 18.58 1.20 4.34.5 
Jongens Pup A, 1

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

Wesley Smid 3.68 23.29 6.44 4.03.4 
Erik Jan Kamerbeek 3.50 21.14 6.46 4.13.1 
Martijn de Vries 3.32 20.89 7.05 3.38.9 
Abe Hiemstra 3.03 12.45 4.07 5.15.2 
Jari van Ravenstein 2.60 10.40 3.90 4.53.0 
Jongens Pup A, 2

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

Allaerd Petter 11.8 2.70 0.95 5.45 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

World-Junior Games op 14 en 15 mei 2005 te Hamburg. 
 
Jongens: 
1000m: Ydo Homma 2.58.56 serie 
                       Finale: 2.57.45 4

e
 

Meisjes: 
800m: Inge Bootsma 2.29.78 serie 
                       Finale: 2.28.92 6

e
 

Hoog: Inge Bootsma 1.45 9e
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Battle of the B’s op 15 mei 2005 te Amsterdam. 
 
800m: Reinier Renting 2.06.17 3

e
 

Kogel: Boudewijn Luijten 14.66 2
e
 

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

2
e
 C/D-competitie op 21 mei 2005 te Assen. 

 
Jongens D, 2

e
 divisie: 

4x80m: Start’78 45.5 522 
80m: Kevin Duin 12.1 422 
 Eric Bootsma 13.7 ----- 
1000m: Patrick Postma 3.20.9 539 
80mHor: Joey Woudstra 14.8 398 
 Pim Wubben 18.6 ----- 
Hoog: Joey Woudstra 1.55 663 
 Bram Winters 1.30 ----- 
Ver: Patrick Postma 3.76 370  
 Eric Bootsma 3.19 ----- 
Kogel: Gerdo van Dalen 8.28 436 
 Pim Wubben 6.85 ----- 
Discus: Bram Winters 19.82 304 
 Gerdo van Dalen 19.55 ----- 
 Totaal 1

e
 met 3654+ punten. 

 
Meisjes D, 2

e
 divisie: 

4x60m: Start’78 37.5 439 
60m: Eline Luijten 9.4 435 
 Paulien vd Vegt 10.4 ----- 
1000m: Rianne Kamerbeek 3.48.0 376 
60mHor: Eline Luijten 12.2 333 
Hoog: Rianne Kamerbeek 1.10 316 
Ver: Paulien vd Vegt 3.03 224 
Kogel: Wieske Turenhout 6.31 325 
Speer: Wieske Turenhout 12.59 167 
 Totaal 3

e
 met 2615 punten.

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

2
e
 Senioren competitie 2

e
 divisie op 22 mei 2005 te Gendringen. 

 
Mannen: 
Zw. Estaff.: Start’78 2.15.60 701 
100m: Marijn Kup 12.27 526 
200m: Marijn Kup 25.12 547 
800m: Sybrand Sterkenburgh2.12.57 551 
1500m: Gerjan Petter 4.42.14 511 
5000m: Hendr.-J Doevendans19.41.78 366 
400mHor: Martin Kielema 1.04.64 585 
Hoog: Martin Kielema 1.75 634 
Ver: Gerjan Petter 5.05 384 
Kogel: Klaas Winters 7.48 263 
Discus: Klaas Winters 18.11 169 

Speer: Subrand Sterkenburgh 44.55 558 
 Totaal 20

e
 met 5795 punten. 

 
Vrouwen: 
100m: Karin Bruinsma 14.01 506 
1500m: Jazlin Ruinemans 4.55.39 705 
Hoog: Suzanne Hartwig 1.60+ 832 
Ver: Karin Bruinsma 4.68 598 
Kogel: Suzanne Hartwig 8.65 494 
 Kerstin Bosma 6.51 ----- 
Discus: Kerstin Bosma 16.82 235 
 Totaal 17

e
 met 3370 punten.

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



 
Martinibokaal, tevens Nrd. Ned. Kampioenschap (NNK) op 26 mei 2005 te Groningen. 

 
Jongens B: 
800m NNK: Stefan Postma 2.02.60 1

e
 

 Reinier Renting 2.06.47 3e 
 Ydo Homma JC 2.19.88 6e 
Kogel: Boudewijn Luijten 14.29 1

e
 

Meisjes B: 
800m NNK: Inge Bootsma MC 2.25.94 3

e
 

 Yvonne de Vries MC 2.33.22 8
e
 

Ver: Annelies Fortuin 5.22 1e 
 Nikki Woudstra 5.01 2e 
 Mariska Fortuin 4.74 3e 
 Yvonne de vries MC 3.76 7

e 

 
Meisjes B sprinttweekamp 100-200m: 
Annelies Fortuin    12.97  26.58  1

e
 

Mariska Fortuin     13.79  28.87  7e 
Jongens A: 
5000m NNK: Gerjan Petter 17.57.56 3

e
 

Vrouwen: 
Ver: Suzanne Hartwig 4.38 2e

 
Wij feliciteren Stefan Postma met zijn Noordelijk Kampioenschap !! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
1

e
 Medaillewedstrijd op 27 mei 2005 te Steenwijk. 

 
Meisjes Pup C: 600m:  Hoog:  Vortex:  
Kimberly Huismans Mini 3.07.5 -- 0.80 Z 8.45+ B 
Sandra Damkat 3.23.0 -- 0.85 G 7.89 B 
Kirsten Scheenstra 3.01.4 -- 0.80 Z 11.15+ Z 
Anika Westerkamp Mini 2.41.6 Z 0.65 B 5.48 -- 
Lara van Ravenstein Mini 2.52.6 B 0.70 B 6.20 -- 
Julia Groen 2.35.2 Z 0.85 G 5.85 -- 
Corinne Roorda 2.44.3 Z 0.80 Z 7.92 B 
Meisjes Pup B: 1000m:  Hoog:  Kogel:  
Mathilde Spitzen 4.28.6 Z 0.95 Z 4.84 G 
Lisa Huismans 6.11.1 -- 0.80 B 3.59 B 
Sharon Bruinenberg 4.14.9 G 0.95 Z 4.63 G 
Claudia Oosterkamp 4.18.8 G 0.90 Z 3.10 B 
Iris Oost 5,02,5 B 0,75 B 3,62 B 
Astrid Wibbelink 4,26,2 Z 0,85 Z 4,58 G 
Sandra Boxum 4,41,4 B 0,90 Z 3,89 Z 
Meisjes Pup A: 
Ryanne Bekius 4.16.8 Z 1.05 Z 5.31 Z 
Manon ter Horst 4.28.7 Z 1.00 Z 5.07 Z 
Demi Groen 4.36.8 B 0.80 -- 4.61 B 
Christa Smitstra 4.47.1 B 1.10 G 6.15 G 
Ellen Jansen 3.59.2 G 1.05 Z 4.26 B 
Evita vd Wel 5.00.5 -- 0.85 -- 4.60 B 
Jongens Pup C: 600m:  Ver:  Vortex:  
Wouter Deems 2.17.2 G 2.84 Z 14.11+ B 
Cor Weerman 2.43.9 B 2.28 B 8.84 -- 
Sander Quandt Mini 2.37.0 B 2.22 B 18.98+ Z 
Sven Epema Mini 2.38.5 B 1.92 -- 10.81 -- 
Elon vd Berg 2.58.1 -- 1.98 -- 10.84 -- 
Jongens Pup B: 1000m:  Ver:  Kogel:  
Henk Weerman 3.54.0 G 3.02 Z 4.16 B 
Laurens Beugeling 4.36.9 B 2.55 B 4.77 Z 
Yorick Herszkowicz 4.21.1 Z 2.88 B 3.98 B 
Tim de Boer 4.00.2 Z 3.21 Z 6.00 G 
Dennis Nieuwenhuis 5.07.2 -- 2.62 B 4.80 Z 
Okke van Gijssel 4.04.8 Z 3.15 Z 4.69 Z 
Jongens Pup A: 
Martijn de Vries 3.38.9 G 3.25 B 7.89 G 
Vincent Spitzen 3.38.6 G 3.65 Z 7.00 Z 
Otto Quandt 3.40.5 Z 3.21 B 4.62 B 
Pim Bos 5.14.0 -- 2.40 -- 4.04 -- 
Stef Wubben 4.25.1 B 2.90 B 5.45 B 
Wesley Smid 4.22.4 B 3.56 Z 6.34 Z 
Joost Westerkamp 4.01.5 Z 3.10 B 5.43 B 
Marco Jonkman -.--.- -- 2.24 -- 6.12 Z 
Jari van Ravenstein 5.00.2 -- 2.17 -- 4.68 B 



1
e
 Medaillewedstrijd op 27 mei 2005 te Steenwijk, vervolg. 

 
Jongens Pup A vervolg: 1000m:  Ver:  Kogel:  
Jan de Jong -.--.- -- 3.44 Z 7.47 G 
Kyrill Visser 4.08.6 Z 3.81 G 6.10 Z 
Meisjes D: 60m:  Hoog:  Discus:  
Renske de Groot 10.0 Z 1.25 G 10.35 B 
Rianne Kamerbeek 9.7 Z 1.10 Z 13.02 B 
Meisjes C: 80m:  Ver:  Discus:  
Yvonne de Vries 11.8 Z 4.19 Z 12.48 B 
Aurelia Stoelwinder 12.5 Z 3.55 B 14.84 B 
Annemieke de Vries 13.3 B 3.51 B 12.07 B 
Meisjes B: 100m:  Ver:  Discus:  
Leonie Halman 14.7 Z 3.78 Z 21.11 Z 
Robin Kuipers 16.2 -- 3.21 -- 14.05 B 
Vrouwen: Ver:  Kogel:  Discus:  
Kerstin Bosma 2.70 -- 6.08 B 16.69 B 
Sietske Sterkenburgh   6.50 B 17.64 B 
Jongens D: 80m:  Hoog:  Discus:  
Arnout Westerbeek 12.4 Z 1.15 B 10.39 B 
Dennis vd Meent 12.6 B 1.30 G 15.25 B 
Joey Woudstra 11.4 G 1.55 G 23.29 G 
Pim Wubben 12.3 Z 1.25 Z 16.92 Z 
Gerdo van Dalen 12.5 Z 1.10 B 15.66 Z 
Bas Schuttrups 13.8 -- 0.95 -- 9.72 -- 
Adam Belmejdoub 14.0 -- 1.00 -- 12.65 B 
Frank Wibbelink 13.9 -- 1.15 B 10.81 B 
Tim de Vries 13.5 B 1.10 B 10.09 B 
Bram Winters 13.2 B 1.30 G 20.58 G 
Jongens C: 100m:  Hoog:  Kogel:  
Ivo Schoenmaker 14.1 Z 1.40 Z 7.84 B 
Yoran van Dalen 13.7 Z 1.40 Z 9.24 Z 
Bram Tigchelaar 18.6 -- 1.20 B 4.60 -- 
Jongens B: 
Manuel Fresco 15.5 -- 1.30 B 5.42 -- 
Jongens A: 
Bas Kluitenberg 13.3 B 1.70 G 8.63 Z 
Klaas Winters 13.5 B -.-- -- 9.25 G 
Mannen: 
Martin Kielema 12.7 Z 1.75 G 7.04 B 
Mannen Masters: 
Bennie Overvelde 16.8 --      
Hans Spitzen     8.89 G 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

1500 meter op 27 mei 2005 te Steenwijk. 
 

Bas Kluitenberg 4.32.0 JA 
Wolter vd Veen 4.33.0 M40 
Klaas vd Veen 4.37.2 M40 
Ad Roodhuijzen 2.50.7 M40 
Jan de Groot 5.01.1 M40 
Thijs Stienstra 5.07.0 M50 
Jan Bos  5.21.6 M40 
Frenk Wubben 5.28.1 M40 

Joop Bomert 6.18.6 M60 
Marrie Sterkenburgh 6.20.9 V45 
Nico Janssen 6.26.1 M50 
Trees van Veen 6.30.9 V35 
Linda Wibbelink 6.47.8 V45 
Toos de Vries 7.18.5 NL 
Sophia Robbertsen 7.33.2 Vr 
Bennie Overvelde 8.03.5 M50

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

Noord Nederlands Kampioenschap op 28 mei 2005 te Leeuwarden. 
 

Jongens B: 
200m: Ydo Homma JC 28.09 3e 
400m: Ydo Homma JC 59.53 8e 
800m: Stefan Postma 4.26.32 2

e
 

Kogel: Boudewijn Luijten 14.86 1
e
 

 
 

Meisjes B: 
100m: Annelies Fortuin 13.11 1e 
 Mariska Fortuin 14.02 5e 
 Gerda Korpershoek 14.70 9e 
200m: Annelies Fortuin 26.56 3e 
 Gerda Korpershoek 31.01 8e



Noord Nederlands Kampioenschap op 28 mei 2005 te Leeuwarden, vervolg. 
 
Meisjes B, vervolg: 
100mHor: Annelies Fortuin 16.11 3e 
Ver: Annelies Fortuin 5.19 1e 
 Mariska Fortuin 4.82 4e 
Jongens A: 
10 km: Gerjan Petter 41.08.10 2

e 

 
Vrouwen Masters: 
100m: Irma Korpershoek 16.14 1

e
 

Hoog: Irma Korpershoek 1.20 2
e

 
Felicitaties voor de Noordelijke Kampioenen Boudewijn Luijten, Annelies Fortuin (2x) en Irma Korpershoek !! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Coopertest 12 minuten wandelen op 1 juni 2005 te Tuk. 
 
Marijke de Kan 1572 
Arend Scholten 1558 
Geesje Hassing 1478 
Bennie Overvelde 1478 
Jelien Koolma 1467 
Trijntje Costeris 1410 
Loes Moonen 1396 

 
Ria Bollen  1360 
Ria Doorn  1360 
Rinske Sterkenburgh 1360 
Sarie van Andel 1287 
Greetje Fokkert 1287 
Nel Zwerver 1284

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

 



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zaterdag 2 april Leeuwarden weg zaterdag 7 mei Oldemarkt weg

V35 1/2 mar. ? Adri Sluis 2.23.38 Jo 9/11 1km 8 Joost Westerkamp 4.05

9 Erik Jan kamerbeek 4.07

zaterdag 29 april Kollum weg 11 Stef Wubben 4.31

H14km 2e Jan Scheenstra 49.28 Mei 9/11 1km 3 Laura Rook 3.44

4 Ellen Jansen 3.46

zaterdag 30 april Emmeloord  weg 5 Renske de Groot 4.05

H40 10km 1e Heerke Postma 34.32 7 Sandra Boxum 4.21

2e Wolter vd Veen 34.39 9 Astrid Wibbelink 4.36

Jo 6km 1e Stefan Postma Jo tm 8 1km 1 Wouter Deems 4.10

Jo 2km 1e Patrick Postma 10 Jorrit Deems 5.35

Mei tm 8 1km 2 Anika Westerkamp 4.41

zaterdag 30 april Meppel weg 6 Kimberley Huismans 5.39

Hs 8km 19e Egbert Vink 36.53 9 Lisa Huismans 6.21

H40  8km 3e Ad Roodhuizen 30.26

19e Joop Bomert  60+ 37.07 zondag 8 mei Enschede  weg

mei 1500m 1e Laura rook 6.45 H40 Mar 4 Wolter vd Veen 2.52.13

zaterdag 7 mei Oldemarkt weg zaterdag 7 mei  OudeWillem  weg

Hs 10km 1e Jan Scheenstra 33.16 H40 10km 3 Jebbe Westerbeek 44.08

6e Henk Jan Hielkema 37.36

10e Gerjan Petter    JA 38.21 zaterdag 14 mei Zwiggelte weg

11e Bas Kluitenberg  JA 38.27 H50 1/2 mar 12 Nico Janssen 1.47.58

14e Egbert Vink 44.50 H 5,3km 5 Anne Bartelds 24.29

H40 10km 1e Heerke Postma 33.38

5e Ad Roodhuizen 35.32 vrij 13 t/m ma 16 mei Apeldoorn  weg 4-daagse

6e Klaas vd Veen 36.01 Hs  60km 1 Jan Scheenstra 3.35.55

8e Klaas de Haan 38.01  60 Jebbe Westerbeek 4.53.46

9e Freddie Bouma 40.05 H 100km 24 Ad Roodhuizen 8.02.56

11e Henk Jan Kamerbeek 41.50

13e Frenk Wubben 43.18 vrijdag 20 mei Hindeloopen  weg

recr Albert Vaartjes 43.37 mei tm9 1km 3 Mathilde Spitzen 4.11

recr Jaap van Weenen 46.42 Jo tm9 5 Lennert Petter 4.01

H50 10km 1e Jan de Lange 37.34 jo 10/12 4 Vincent Spitzen 3.39

2e Thijs Stienstra 37.55 6 Allaerd Petter 3.59

H60 10km 2e Joop Bomert 44.57

3e Wolter Schapelhouman nb zaterdag 21 mei Balkbrug  weg

recr Henk Veldkamp 46.26 H40 10km 1 Heerke Postma 34.23

Ds 10km recr Ivonne Wessels 49.34 3 Wolter vd Veen 35.16

recr Sophia Robbertsen 58.55 H45 10km 5 Klaas vd Veen 37.09

D35 10km Trees van Veen 46.26 H 5km 4 Stefan Postma 17.07

recr Annet Wiersema 47.03 36 Egbert Vink 22.07

recr Grietje Boxum 59.10 38 Anne Bartelds 22.22

D45 10km recr Linda Wibbelink nb

H 5km 17 Bennie Overvelde 29.10 zondag 22 mei  Hoorn weg

D 5km 4 Toos de Vries 26.15 H 1/2 mar 62 Raymond Blaeser 1.44.29

6 Henny Lukens 29.02

7 Loes Struik 31.54 zondag 22 mei  Nijmegen  Marikenloop

Jo 12/14  1km 1 Patrick Postma 3.17 D40 10km 206 Jolanda van Zanten 58.43

6 Frank Wibbelink 4.26 361 Marianne Weegenaar 1.05.49

Mei 12/14 1km 1 Yvonne de Vries 3.42 427 Ester Vos 1.09.57

2 Rianne Kamerbeek 3.49 443 Astrid Vreeburg 1.10.55

4 Renske Dollekamp 5.01 D45 10km 136 Jenny Braad 57.43

Jo 9/11 1km 3 Martijn de Vries 3.41 191 Alie Smook 1.00.15

6 Otto Quandt 4.01 237 Afke Wemes 1.02.07

7 Pim Wubben 4.03 D50 10km 161 Marion Slootweg 1.06.22

171 Marjo Greven 1.07.18

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 woesdag 6 juli, zie clubblad mei 2005

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

zaterdag 09 juli Amsterdam baan NK senioren

zaterdag 09 juli Heerenveen baan senioren/masters/junioren-AB

zaterdag 09 juli Oude Willem bosloop 21km-16km-10km-8km (trim)

zaterdag 09 juli Veendam baan: Vervallen

zondag 10 juli Amsterdam baan NK senioren

dinsdag 12 juli Diever wegloop 10km-5km-2,5km (trim)

vrijdag 15 juli STEENWIJK baan senioren/masters/junioren-ABC

zaterdag 16 juli Assen baan NNK meerkamp

zaterdag 16 juli De Lutte wegloop 10km-5km-2,5km-0,5km

zaterdag 16 juli Diever weg-bosloop 42km-32km-22km-12km (trim)

zaterdag 16 juli Eindhoven baan senioren (Open Eindhovense)

zondag 17 juli Assen baan NNK meerkamp

dinsdag 19 juli Diever wegloop 10km-5km-2,5km (trim)

woensdag 20 juli Voorthuizen wegloop 10km-5,6km-3,7km-1,8km (trim)

vrijdag 22 juli Utrecht baan senioren/masters/junioren-AB (instuif)

zaterdag 23 juli St.Jacobiparochie wegloop 15km-10km-5km (trim)

zaterdag 23 juli Wierden wegloop 10km-5km-2,5km-1km

dinsdag 26 juli Diever wegloop 10km-5km-2,5km (trim)

zaterdag 30 juli Ulrum wegloop 21km-10km-1,5km

zondag 31 juli Amsterdam baan senioren/masters

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

dinsdag 02 augustus Diever wegloop 10km-5km-2,5km (trim)

vrijdag 05 augustus Dalfsen wegloop 21km-10km-5km-2,5km

vrijdag 05 augustus Heiloo baan senioren/masters/junioren-AB (instuif)

zaterdag 06 augustus BLOKZIJL kolkloop 8km-5km en jeugdlopen

zondag 07 augustus Vlieland wegloop 1/2 marathon

dinsdag 09 augustus Diever wegloop 10km-5km-2,5km (trim)

vrijdag 12 augustus Nijmegen baan senioren/masters/junioren-AB

vrijdag 12 augustus Utrecht baan senioren/masters/junioren-AB (instuif)

zaterdag 13 augustus Oude Willem bosloop 21km-16km-10km-8km (trim)

zondag 14 augustus De Blesse wegloop 10km-6,7km-5,4km

dinsdag 16 augustus Diever wegloop 10km-5km-2,5km (trim)

woensdag 17 augustus Alteveer wegloop 10km-5km-2km-1km

vrijdag 19 augustus Apeldoorn baan senioren/masters/junioren (instuif)

vrijdag 19 augustus Ens wegloop 10km-7,5km-5km-2,5km

zaterdag 20 augustus Amersfoort baan meerkampen senioren/masters/junioren-AB

zaterdag 20 augustus Bovensmilde wegloop 21km-10km-6km-2km

zaterdag 20 augustus Breda baan senioren (Track Meeting)

zaterdag 20 augustus Hollandscheveld wegloop 10km-5km-2,5km-1km

zaterdag 20 augustus Nijverdal wegloop 16,1km-10,8km-5,4km (trim)

zondag 21 augustus Amersfoort baan meerkampen senioren/masters/junioren-AB

dinsdag 23 augustus Diever wegloop 10km-5km-2,5km (trim)

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.    


