


TRAININGSTIJDEN
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

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: Woldberg Bennie

oneven weken: Nieuwe aanleg Wolvega Bennie
Vrijdag: 19.15-20.30 Junioren + Senioren + Veteranen Molenwiek Folkert, Nikki
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!

Leeftijdsindeling: geboren: contributie(kwartaal): KNAU-afdracht (jaar): Wedstrijdlicentie(jaar):

Mini-pupillen 1998 en later € 17,10 € 11,60 € 6,40

Pupillen C 1997 € 20,20 € 11,60 € 6,40

Pupillen B 1996 € 20,20 € 11,60 € 6,40

Pupillen A 1994/95 € 21,70 € 11,60 € 6,40

Junioren D 1992/93 € 25,70 € 12,30 € 11,10

Junioren C 1990/91 € 25,70 € 12,30 € 11,10

Junioren B 1988/89 € 29,60 € 12,30 € 11,10

Junioren A 1986/87 € 29,60 € 12,30 € 11,10

Senioren/ veteranen 1x 1985 en eerder € 24,20 € 13,20 € 17,80 (facultatief)

Senioren/ veteranen 2x trainen/week € 38,90 € 13,20 € 17,80 (facultatief)

Sportieve wandelaars € 17,80 € 13,20 € 0,00

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.



Atletiekaccomodatie: Oerthebaan, Middenweg 22, 8332 CZ  STEENWIJK, tel kantine 0521 516 853

Sportpark de Molenwiek, Kruistraat 7, 8471 HH  WOLVEGA

Penningmeester: Postgiro 39 28 372, Bank 36.12.62.310

Bestuur:

Rob van der Wel, voorzitter Willem Lodewijkhof 44, 8332 GC  STEENWIJK 0521 523 099 rob.vanderwel@wanadoo.nl

06 2469 9334 rob.vanderwel@uwv.nl

Henk Woudstra, secretaris Kerkstraat 92, 8471 CJ  WOLVEGA 0561 615 723 h.woudstra@sport-frl.nl

Frenk Wubben, penningmeester De Welhaak 12, 8332 JL  STEENWIJK 0521 521 244 wubben@freeler.nl

Ella de Jong Remmelinge 34, 8334 MV  TUK 0521 516 589 rob.de.jong@tip.nl

Jan de Krijger Gentiaan 24A, 8471 WG  WOLVEGA 0561 614 206 jandekrijger@hetnet.nl

Henk Jan Kamerbeek De Wiezeboom 21, 8332 JT  STEENWIJK 0521 520 301 henk.jan.kamerbeek@hetnet.nl

Ledenadministratie:

Henk van der Veen Ten Dale 13, 8341 RB  STEENWIJKERWOLD 0521 588 923 haj.vanderveen@wanadoo.nl

Contributieadministratie:

Hans Spitzen Beulakerweg 117, 8355 AE  GIETHOORN 0521 360 322 hspitzen@hetnet.nl

Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC): Trainers baan

Rob de Jong, voorzitter 0521 516 589 Suzanne Hartwig 0521 362 164

Addy Ritsema, secretaris 0521 515 691 Tineke Jonkman 0561 451 003

     Het Garnizoen 17, 8332 GE  STEENWIJK Jan de Krijger 0561 614 206

Ella de Jong 0521 516 589 Ingrid Tolsma 0521 514 795

Henk van der veen 0521 588 923 Bas Kluitenberg 0521 515 254

Nel Zwerver 0521 381 285 Roderic Luijten 0521 517 756

Materiaalcommissie Nikki Woudstra 0561 615 723

Joop Bomert 0522 281 315 Ina van der Wel 0521 523 099

Jury- coördinator Trainers weg

Nel Zwerver 0521 381 285 Bennie Overvelde 0561 615 687

Marijke Enzing 0521 615 723 Folkert Sterkenburgh 0513 682 524

Cursus- coördinator Thijs Stienstra 06 2716 0604 0521 517 376

Nel Zwerver 0521 381 285 Rob van der Wel 06 2469 9334

Wedstrijdsecretariaat: Jebbe Westerbeek 0521 517 830

Hans Hes, uitwedstrijden 0513 688 058 Peter Visser 0561 452 938

Jolanda Hes, thuiswedstrijden j.m.hes@planet.nl Trainerscoördinator

De Klamp 10, 8404 GL  LANGEZWAAG, bank 36.12.20.030 Ella de Jong 0521 516 589

Inschrijvingen wedstrijden Wolvega: Hendrik-Jan Doevendans 0521 522 514

Tineke Jonkman, 0561 451 003 tineke50@hotmail.com

     Wollegras 5, 8471 WH  WOLVEGA

Technische commissie: Jeugdcommissie:

Henk Jan Kamerbeek, voorzitter 0521 520 301 henk.jan.kamerbeek@hetnet.nl Suzanne Hartwig

Hendrik-Jan Doevendans, trainerscoördinator Nikki Woudstra

0521 522 514 hj@doevendans.net Judith de Groot

Harry van der Woude 0561 481 957 wilmakoetsier@hetnet.nl Kantinecommissie:

Hans Spitzen 0521 360 322 hspitzen@hetnet.nl Freddie Bouma

Freddie Bouma 0521 518 280 freddiebouma@wanadoo.nl Jolanda Hes

Piet Bruinsma 0521 513 448 pietenkiny@pbuinsma.demon.nl Ingeborg Vroklage

Sponsor/ advertentiecommissie Peter Weerman

Roel Boers 0522 462 687 sfcboers@hotmail.com Rob van der Wel

Wim van Oosten 0561 616 523 wimvanoosten@home.nl Folkert Braad

Peter Wemer 0561 617 208 wemwijn@zonnet.nl Ereleden:

Ron Derby 0521 518 699 Arjen Guikema

Redactie clubblad: kopij bij voorkeur digitaal aanleveren Evert Roffel

Hendrik-Jan Doevendans 0521 522 514 hj@doevendans.net Paul Kaastra

Folkert Sterkenburgh 0513 682 524 sterkenburgh@wanadoo.nl Clubarchief:

Sietske Sterkenburgh 0521 380 165 erwinensietske@zonnet.nl Rob en Ella de Jong

Distributie clubblad: Website: www.start78.nl

Folkert Sterkenburgh, Wolvega 0513 682 524 Webmaster: Jan Driegen webmaster@start78.nl

Jan Pol, Steenwijk e.o. 0521 512 524 jan.driegen@wanadoo.nl

Algemene lidmaatschapsvoorwaarden

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 betalende contributieleden geldt een korting van 20% op de verenigingscontributie

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

Dit bedraagt €46,80 per jaar exclusief KNAU afdracht en wedstrijdlicentie

Bij langdurig niet kunnen trainen (tgv ziekte, blessure, zwangerschap) tijdens een aaneengesloten periode van 3 maanden behoeft

na verzoek aan en goedkeuring door de penningmeester geen contributie te worden betaald.
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In dit nummer 

 

 

 

 

Redactioneel 
door Hendrik-Jan Doevendans 

 
Lezers, 
Allemaal weer terug van vakantie? Ik wel. Ik moet zeggen: 
vakantie went. Nu weer aan het werk. Ach… Ik heb de 
eerste weken er weer op zitten en met zulk lekker weer als 
de afgelopen weken houd ik het wel vol. Ik kijk gewoon uit 
het raam en droom al weer van hardlopen vanavond. 
 
Ik ben na de vakantie al weer lekker aan het trainen. 
Vergaat het u ook zo? Vol goede voornemens om lekker fit 
de winter in te gaan. En dan crossen. Maar eerst natuurlijk 
de nazomerwedstrijden. Dat is eigenlijk erg leuk aan 
hardlopen. Je kunt het het hele jaar doen en ieder seizoen 
heeft zijn eigen charmes. 
 
De nazomer is meestal een heerlijke periode. ’s Avonds 
lekker lopen, mooi weer, lage zonnestand. De natuur door. 
Prachtige luchten, heerlijk frisse lucht. Voor de liefhebbers. 
Helaas is het straks al weer gauw gebeurd. De 
woensdagavondgroepen trainen al niet meer in het bos. 
Nog even en dan trainen we weer in het donker. 
Maar goed, laten we de pret niet te snel bederven. We 
hebben nog een periode met behoorlijk lang daglicht. Laten 
we er van genieten. 
 
In dit nummer diverse verslagen van zomerwedstrijden. 
Start ’78 heeft behoorlijk van zich doen spreken op 
nationale toernooien. Verder is er een bijdrage van ons 
aangeschoten loper Driegen, een aantal vaste rubrieken, 
waaronder weer eens een jurytrap en zowaar een van de 
gestampte pot!  
 
We wensen u veel lees- en sportplezier en zien uw 
bijdrages met genoegen tegemoet! 
 
Vriendelijke groet, 
De redactie 
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Bestuur en commissies 

Van de voorzitter 

Rob van der Wel 

 
Hufters bestaan nog… 
 
Wat een vervelende start van een stukje van de 
voorzitter. Ik moet het tóch even kwijt omdat er 
namelijk is ingebroken in onze kantine. Er is een 
stoeptegel door de ruit van de jurykamer gegooid 
waarna de daar staande computer werd 
meegepikt. Is dat erg? Nou… de computer was 
eigenlijk niet meer in gebruik want het was een 
inmiddels redelijk bejaard model van bijna 10 jaar 
oud. Te koop bij de Kringloopwinkel voor zo’n 10 
euro. Het beeldscherm, toetsenbord en muis 
werden achtergelaten. Wij maken sinds enige tijd 
gebruik van een geavanceerde laptop die nooit in 
het clubgebouw achterblijft. Werd dat apparaat 
misschien gezocht? Heeft iemand gezien dat dat 
gebruikt werd door ons?  
Er is niets kostbaars te vinden in de kantine! Een 
televisie die dateert van vóór de Golfoorlog, een 
eveneens gedateerde versterker en een CD 
speler die nog aangeslingerd moet worden. 
Maar de schade! Een dure thermopane ruit van 
bijna 200 euro en ook het gevoel dat er iemand in 
ons gebouw was die daar niets te zoeken heeft. 
Triest en hufterig dat iemand niet gewoon met z’n 
tengels van andermans spullen afblijft en zoveel 
rotzooi schopt. 
 
Zo, dat ben ik even kwijt. En dan nu. Fijne 
vakantie gehad? Ook zo genoten van alle sport- 
en andere prestaties die overal weer werden 
geleverd? Soms zelfs in een wel heel ver stukje 
Nederland. Ook zo lekker bruin geworden? Ik niet. 
Een vakantie in het buitenland zat er dit keer niet 
in voor mij. En op de camping in Epe had ik vaker 
laarzen aan dan sportschoenen. 
 
Maar goed, het winterseizoen staat weer voor de 
deur. Clubkampioenschappen, allerlei mooie 
lopen, een najaars Loop Je Fit cursus (start 8 
oktober… niets voor vaders en moeders?) een 
Ouderavond. Kortom weer genoeg te doen. De 
schouders gaan er weer onder. 
 
 

Praag, wij komen er 
weer aan! 

Rob en Ina van der Wel 

 
Tenminste, als jullie dat willen! 
 
Op 1 april (en dat is geen grap) 2006 wordt daar 
opnieuw een halve marathon gelopen. Degenen 
die verleden jaar mee zijn geweest weten hoe 
geweldig dat is. Voor wie niet mee is geweest nu 

dus een herkansing en wie nóg eens mee wil een 
gelegenheid om de prachtige stad Praag nog 
eens te verkennen of om kennis te maken met de 
prachtige omgeving van Praag. 
Je kunt natuurlijk ook gewoon mee gaan om te 
hollen en misschien je tijd te verbeteren. Hoe dan 
ook: Sjors Lemberk (de reisorganisatie uit 
Tsjechië) heeft ons opnieuw een voorstel gedaan. 
In grote lijnen komt het er op neer dat wij met 40 
personen naar Praag kunnen voor een prijs van € 
189,- per persoon. 
Wij vertrekken met de bus vanuit Steenwijk op 
donderdagmorgen 30 maart. Komen op 
donderdagavond in ons hotel aan, hebben vrijdag 
keuze uit diverse excursiemogelijkheden, lopen 
zaterdag de halve marathon of doen andere 
excursies en gaan op zondag weer terug. 
In de prijs is eigenlijk alles inbegrepen behalve de 
drankjes die je ’s avonds nuttigt in het hotel of 
overdag in Praag op een van de heerlijke 
terrassen. De prijzen in Tsjechië liggen echter 
véél lager dan in Nederland. 
 
Wij hebben een optie genomen die 3 maanden 
geldig is (tot 1 december). 
 
Vóór 1 december moeten wij dan ook weten of wij 
de 40 personen (een bus vol) halen. Wil je mee, 
geef dat dan op korte termijn per e-mail bericht 
aan ons door. 
 
Wanneer er voldoende belangstelling is, dan 
willen een voorlichtingsavond in de kantine 
houden. Daar komt dan nog bericht over. Maar 
eerst… wil je mee, laat het ons dan zo spoedig 
mogelijk weten. 
 
 

Gezocht: luidsprekers 
 

In onze kantine hangen al geruime tijd twee 
goede luidsprekers. Helaas is het zo dat bij mij 
thuis de luidsprekers stuk zijn gegaan en dat ik op 
korte termijn de luidsprekers uit de kantine thuis 
wil gaan gebruiken. 
Vraag is nu of er iemand is, die twee luidsprekers 
over heeft die in de kantine kunnen worden 
opgehangen. Het moeten wel luidsprekers zijn 
met een beetje ‘powerrrrr’ (die er nu hangen zijn 
250 watt per stuk). Met andere woorden: er moet 
wel een beetje geluid uit kunnen komen. 
 
Wanneer je over zo’n stel speakers beschikt laat 
je het dan s.v.p. weten? 
 
Bij voorbaat dank. 
Rob van der Wel 
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Auto’s op het terrein 

Rob van der Wel 

 
Tot mijn spijt zie ik met enige regelmaat dat er 
auto’s staan geparkeerd op de (nood) 
parkeerplaatsen voor onze kantine. Die auto’s zijn 
daar gekomen over een fietspad (!). 
 
Bij deze deel ik (nogmaals) mede dat dit NIET is 
TOEGESTAAN. 

 
De toegang tot het fietspad is afgeschermd door 
twee paaltjes. Die paaltjes mogen alleen worden 
verwijderd in geval van calamiteiten (brandweer, 
politie of ziekenauto) óf voor de bevoorrading van 
één van de sportkantine’s.  
 
In alle andere gevallen is het rijden met een auto 
over het fietspad onrechtmatig en dus verboden. 
e hele breedt

 
 
 
 
 
 

Jarig in oktoberJarig in oktoberJarig in oktoberJarig in oktober       

     

 
   

Alvast van harte gefeliciteerd en     

een fijne dag toegewenst namens 'Start 78'   
        

        
Oktober       

1-10 Britte Groenewoud 7-10 Lukas Wijnen 24-10 Ria Doorn 

1-10 Pieter van Koningsveld 9-10 Ryanne Bekius 24-10 Ria Timmerman 

2-10 René Heinhuis 10-10 Amke Euving 25-10 Jan de Jong 

2-10 Rudy Wanders 12-10 Leonie Halman 25-10 Jos Kamerling 

3-10 José de Groot 14-10 Marrie Sterkenburgh 25-10 Sophia Robbertsen 

3-10 Lisa Huismans 18-10 Yorin van Dalen 27-10 Marjan de Jonge 

5-10 Rianne Heida 18-10 Celina Elsinga 28-10 Annie Nijmeijer-Lageveen 

5-10 Anne Tuinstra 20-10 Jebbe Westerbeek 19-10 Anna Hetebrij 

5-10 Evita van de Wel 21-10 Epy de Vries 28-10 Cees Slootweg 

6-10 Gerrie Duiven-Van Sluis 22-10 Joost van der Hoorn 29-10 Karin Bruinsma 

7-10 Henk van de Veen 22-10 Esther Jorissen 30-10 Hariët Elsinga 

        

Nieuwe leden       

Wieneke Bolding - recreant  Willy Evenhuis - recreant 

Elma Toering - recreant  Jordy de Jong Pen - Pupil A 

Daniël Leistra - Junior C  Theo Rink - recreant  
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25 vragen over kramp 

 
1. Wat is kramp? 
Normaal zijn in de spier niet alle vezels gelijktijdig 
actief. Terwijl een deel van de vezels samentrekt 
"rust" de rest uit. Het "werken" en "rusten" wisselt 
met een grote frequentie. Op die manier kan een 
spier gedurende langere tijd blijven presteren. 
Kramp is een plotse, onwillekeurige 
samentrekking van alle spiervezels van een spier, 
meestal tijdens of na intensieve sportbeoefening. 
 
2. Hoe ontstaat kramp? 
Spierkramp ontstaat doordat de zenuwen die de 
spieren doen samentrekken, verkeerd reageren 
en te veel signalen doorsturen om samen te 
trekken. Soms verschijnt spierkramp zonder 
aanwijsbare oorzaken maar meestal zijn er 
herkenbare oorzaken aanwezig. 
 
3. Wat is de oorzaak? 
Het fenomeen kramp is nog niet helemaal 
duidelijk. Mogelijke oorzaken zijn:  
· Een verstoorde bloedtoevoer met als gevolg een 
zuurstoftekort in de spier zoals bijvoorbeeld bij het 
dragen van te strakke kousen. 
· Een laag glucose(suiker)gehalte in de spier. 
· Een zouttekort door zoutloos dieet. 
· Vochtverlies (overvloedig zweten), wat kan 
leiden tot een verstoorde elektrolytenbalans. 
· Overbelasting (uitputting) door b.v. een slechte 
conditionele voorbereiding. 
· Vermoeidheid. 
 
4. Waar kan ik kramp krijgen? 
In principe kan je in elke spier kramp krijgen. Er 
zijn echter wel "voorkeur" spieren. Het meest 
komt kramp voor in de kuit, voet, 
scheenbeenspieren en handen. Bij turnsters wil 
nog wel eens kramp ontstaan in de tenen. Ook in 
andere spieren kan kramp voorkomen zoals in de 
kaak en zelfs in de kringspier van het oog. 
 
5. Hoe herken ik kramp? 
De spier voelt hard en gespannen aan en is zeer 
pijnlijk. Bewegen gaat moeilijk en er zijn geen 
zwellingen of bloeduitstortingen te zien. 
 
6. Wat kan ik er aan doen? 
Eerst controleren of het wel kramp is. Soms kan 
een zweepslag in de kuit lijken op kramp. Als je 
dan de spier gaat rekken maak je de schade 
alleen maar groter. 
 
7. Als het echt kramp is wat dan? 
Bij kramp is het belangrijk om de opgetreden 
reflex te doorbreken zodat de spiervezels weer in 
hun normale patroon gaan aanspannen en 
ontspannen. Het beste kan je dit bereiken door te 
proberen de verkrampte spier te rekken. Omdat 

rekken bij "teenkramp" niet lukt kan men daar 
overgaan tot "wrijven en knijpen" om de reflex te 
doorbreken. 
 
8. Hoe moet ik rekken? 
Rekken doe je door de spier langer te maken. 
Bijvoorbeeld: als je kramp hebt in je kuit kan je 
proberen je voet omhoog te bewegen. Bij kramp 
in je voet kan je de tenen omhoog doen.  
 
9. Kan ik gewoon een flinke ruk geven? 
Neen, in géén geval. Rekken van spieren moet 
altijd voorzichtig en zonder "veren" gebeuren. Met 
een snelle beweging loop je alsnog het risico van 
een spierscheuring. 
 
10. Ik ben niet zo lenig dat ik, met gestrekt 
been, bij mijn tenen kom. 
Dan kun je met gestrekte benen een handdoek 
onder de bal van je voet doen. Houd de beide 
uiteinden met je handen vast. Trek met je handen, 
voorzichtig, aan de handdoek, zodanig dat je 
tenen omhoog bewegen. Ook kan je iemand 
anders laten assisteren. 
 
11. Helpt massage? 
Ja. Als de ergste kramp er uit is kan massage de 
doorbloeding verbeteren en de rust in de spier 
verder herstellen. Als de kramp wordt veroorzaakt 
door hitte en uitdroging mag er niet gemasseerd 
worden. 
 
12. Hoe masseer ik? 
Zelf is het lastig om te masseren. Handiger is het 
als iemand anders, met rustige streken, de spier 
masseert. Men begint dan op het "verst gelegen" 
spieruiteinde en werkt naar het hart toe. Om het 
glijden van de handen soepel te laten verlopen is 
een massageolie nodig. Dit kan men dan 5 à 10 
minuten volhouden. 
 
13. Helpen (warmte)wrijfmiddelen? 
Neen. De warmtemiddelen komen niet veel verder 
dan de huid en zullen de spier niet bereiken. Het 
kan zelfs tegengesteld werken omdat het bloed 
wat in de spier nodig is naar de huid wordt 
getransporteerd. Het is wel zo dat het 
aangenamer aanvoelt en dat het voor afleiding 
zorgt. 
 
14. Wat kan ik nog meer doen? 
Het kan helpen om de spieren op te warmen door 
warme kleding (beenwarmers), een hot pack of 
door even de sauna in te gaan. Als de kramp 
wordt veroorzaakt door hitte en uitdroging mag dit 
vanzelfsprekend allemaal niet. 
 
15. Wat is een hot pack? 
Een hot pack is de tegenhanger van de cold pack. 
Het is een plastic zakje met vloeistof. Na dit in de 
magnetron of in warm water opgewarmd te 



 

6  starter 07 

hebben kan het op de spier gelegd worden en 
daar de warmte afgeven. 
 
16. Kan ik dan meteen weer verder sporten? 
Het is aan te raden om de sportactiviteit stop te 
zetten omdat de kans groot is dat de kramp zal 
terugkomen. 
 
17. Zijn er risicofactoren? 
Een deel heb ik al genoemd bij de oorzaken. Een 
andere bekende risicofactor is te lage 
watertemperatuur voor zwemmers. Ook kunnen te 
stugge of niet passende zwemvliezen daar een 
oorzaak zijn voor kramp. 
 
18. Wat moet ik doen als ik in het water kramp 
krijg? 
In ieder geval niet in paniek raken. Het beste kan 
je op armkracht naar de kant gaan of anders, op 
je rug drijvend, de spier proberen je rekken. 
Onderneem langere zwemtrajecten nooit zonder 
assistentie of buddy. 
 
19. Hoe zit het met mineralen en 
supplementen? 
Iemand die verstandig met zijn voeding omgaat 
zal géén tekorten oplopen aan mineralen. Wel is 
het zo dat de balans door uitputting, vochtverlies 
en hitte tijdelijk kan zijn verstoord. Regelmatig 
aanvullen van vocht, suikers en zout is bij 
duurprestaties dan ook verstandig.  
 
20. Helpen calcium en magnesium? 
Als je vaak last hebt van kramp kan, in overleg 
met de huisarts, gekozen worden voor aanvulling. 
De arts zal dan eerst een bloedmonster laten 
onderzoeken en kijken of er tekorten bestaan. 
Over de werking en het nut hiervan is volop 
discussie gaande. 
 
21. Als vochtverlies een oorzaak is hoeveel 
moet ik dan drinken? 
Minimaal 2 liter per dag en ook voor en tijdens 
een duurprestatie. De kunst is om het dorstgevoel 
te voorkomen. Als je dorst hebt ben je al te laat en 
kan je het niet meer "bij" drinken. Prestatieverlies 
is dan zeker en het kramp-risico neemt toe. 
 
22. Ik gebruik creatine, is dat een risico voor 
kramp? 
Soms krijgen creatine-gebruikers kramp in hun 
spieren. De kramp wordt veroorzaakt door een 
tekort aan water. Creatine-gebruikers moeten 
meer water drinken dan niet-gebruikers.  
 
23. Ik heb alleen 's nachts last van kramp. 
Nachtelijke kramp kan je proberen te voorkomen 
door je spieren goed te ontspannen voor het 
slapen gaan of nog even een klein wandelingetje 
te maken. Het bed (laten) voorverwarmen kan ook 
preventief werken. 
 
24. Is kramp altijd onschuldig? 

Niet altijd. Een minder onschuldige vorm is de 
kuitkramp die bij oudere mensen voorkomt tijdens 
lopen: de zogenaamde etalagebenen. De oorzaak 
daarvan is meestal gelegen in vernauwing van de 
bloedvaten naar of in het been door 
(slag)aderverkalking. (Slag)aderverkalking 
ontstaat door roken en ophoping van vetstoffen 
(zoals cholesterol en suikers) in bloed en 
bindweefsel. Bij sporters komt dit niet veel voor 
omdat zij niet roken. Toch? Ook bij zwemmers en 
duikers is kramp vanzelfsprekend niet zonder 
risico. 
 
25. Kan ik nog iets preventief doen? 
Voor de training of wedstrijd een goede warming-
up en daarna een goede cooling down met 
rekoefeningen. Niet harder sporten dan je 
getraindheid aankan. Regelmatig wat drinken. En 
vooral: Luister naar je lichaam, dat is je beste 
adviseur. 
 
Arie Meijboom 
Sportmassagepraktijk Meijboom 
1 maart 2004 
www.blessure-aanwijzer.nl  
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DE JURYTRAP (19) 
door Piet Hendriks 

 
De laatste STARTER stond bol van de verslagen 
van baanwedstrijden. Als je hem van begin af aan 
leest dan was je gewaarschuwd. Het was de 
redactie ook al opgevallen en had ons 
gewaarschuwd. Het blijkt dat de baanatletiek 
ongelofelijk leeft binnen de vereniging, wat ook te 
merken is aan de massale deelname aan de 
medaillewedstrijden en werpdriekampen. 
Daarnaast kom ik in het land ook nogal wat atleten 
van Start’78 tegen die duidelijk van zich laten 
horen. Voorlopig hoogtepunt zijn natuurlijk de 
prestaties van Nikki Woudstra, die na het behalen 
van haar Nederlands Kampioenschap 
hoogspringen op de Koninkrijksspelen de ene na 
de andere topprestatie leverde.  
Betekent dit nu dat de wegatleten niets hebben 
gepresteerd? Als je de uitslagenlijsten er op nakijkt 
blijken ze wel degelijk hun beste beentje voor te 
zetten. Maar dit zijn van nature heel bescheiden 
mensen en lopen niet zo met hun prestaties te 
koop. 
Waar je ook niets van hoort zijn de juryleden. Ze 
zijn er gewoon en gaan na gedane arbeid stilletjes 
(op een uitzondering na!) weer naar huis. Toch zijn 
zij het die de vele wedstrijden op de baan mogelijk 
maken. Je hoort ze niet klagen als ze onverwacht 
extra taken krijgen of als het koud of regenachtig is. 
En wat te denken van de mensen achter de 
schermen? Je hoort zelden een onvertogen woord 
van de zwoegers binnen de WOC. Wat te denken 
van de fam. Hes? En niet te vergeten de 
kantinecommissie! Al deze mensen en ook al die 
anderen die meegewerkt hebben aan de vele 
wedstrijden in welke hoedanigheid dan ook: 
Hartelijk bedankt!  
 
En ik dan? Met het schaamrood op mijn kaken 
moet ik toegeven dat het bijna een jaar geleden is 
dat ik een JURYTRAP heb geschreven. Is er dan 
helemaal geen nieuws, of is er niets bijzonders 
gebeurd? Doe ik nog wel wat binnen de atletiek? Ik 
heb al eens eerder aangegeven dat als je de 
jurytaken behandeld hebt, het niet zo makkelijk is 
om andere onderwerpen aan de kaak te stellen. 
Ook kwam er van de lezers nauwelijks een vraag of 
opmerking die het waard was in de STARTER 
behandeld te worden. Daarnaast kan ik meedelen 
dat ik dit jaar wel erg veel op de (noord) 
Nederlandse banen kon worden gesignaleerd. 
Kortom het kwam er niet van. Ik ben echter 
voornemens om er de komende tijd wat meer 
aandacht aan te schenken en wellicht vloeit er dan 
weer iets zinnigs uit mijn PC.  
 
Binnen de KNAU was het ook al opgevallen dat de 
JURYTRAP een stille dood tegemoet dreigde te 
gaan, dus heeft men dit gat trachten op te vullen 
met een digitale JURY-NIEUWS brief. Een 6 
wekelijkse nieuwsbrief waarvoor je je gratis kunt 

aanmelden. In die nieuwsbrief komen onderwerpen 
ter sprake als: 
Reglementkennis, komende cursussen, 
praktijkvoorbeelden jurybeslissingen, promoties 
(top)jury, etc. 
Er zijn er al 3 uitgekomen en voor de 
geïnteresseerden onder jullie kan ik ze evt. 
doorsturen. Eerlijkheid gebied me te zeggen dat de 
onderwerpen veelal betrekking hebben op 
aangelegenheden betreffende topjury, maar ook 
missers van gewone jury zullen aan bod kunnen 
komen. Desondanks denk ik dat deze gratis 
NIEUWS-BRIEF voor velen binnen de vereniging 
nuttig kan zijn. 
Je kunt hem via een e-mail aanvragen bij de 
KNAU: judithveldman@knau.nl . 
 
Voor meer of andere informatie kun je bij mij 
terecht: pajmhend@planet.nl 
 
 

IS HARDLOPEN NOG 
WEL GEZOND? 

Jan Driegen 
 
‘Jager raakt hoofd van hardloper’, ‘Verdwaalde 
kogel treft hardloper in hoofd’, ‘Jachtkogel treft 
hardloper’, ‘Trimmer geraakt door kogel uit 
jachtgeweer’, ‘Sporter geraakt door kogel’, ‘Jager 
schiet hardloper neer’. Na m’n marathons van 
onder meer Rotterdam, New York, Berlijn en 
Honolulu haalde ik als gemiddelde hardloper 
hoogstens de regionale kranten. Maar dat ik begin 
juli met deze koppen nog eens in het landelijke 
nieuws zou komen, had ik van tevoren niet 
kunnen bedenken, toen ik die bewuste 
zaterdagmiddag tezamen met loopmaat Hans 
Sterkenburgh na lekker anderhalf uur hollen door 
de bossen, terugkwam bij de auto. 
 
De impact, zowel fysiek als psychisch, is groot 
wanneer het dan toch gebeurt met daarna ook de 
gedachte erbij hoe het nog erger had kunnen 
aflopen. Op het verkeerde moment op de 
verkeerde plaats, zoals dat heet, had nog 
verkeerder kunnen zijn… De kogel was tegen de 
schedel blijven zitten en kon nog dezelfde avond 
in het ziekenhuis worden verwijderd, waarna ik als 
lopend patient, gehuld in een tulband, naar huis 
mocht gaan. 
Dus ook geluk bij een ongeluk en daarom was er 
achteraf ruimte voor grapjes als “Is dit een nieuwe 
uitleg voor het begrip kogelstoten?” en “Die 
hardloper liep zeker op Puma’s of Reebok’s 
(schoenen)”. Cabaretier Peter Heerschop nam het 
zelfs mee in een column: “Dit is nieuw in het 
hardlopen. Vroeger had je de man met de hamer, 
tegenwoordig de man met het wapen”. 
Na loslopende honden, buizerds en teken, nu ook 
de jagers als schrikbeeld van de hardloper? Nota 
bene werden trimmers onlangs nog achtervolgd 
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door een agressieve struisvogel… Is hardlopen 
nog wel gezond  vraag je je dan af. Gelukkig kan 
ik nog navertellen dat het antwoord luidt: Ja, het 
geeft veel voldoening en verfrist lichaam en geest. 
Normaal gesproken dan… 
 
Wat waren en zijn nog de gevolgen? Drie weken 
ben ik thuis geweest. Een maand na het incident 
was de wond vrijwel genezen maar de hoofdpijn 
vanwege een hersenschudding bleef nog enkele 
weken langer aanhouden. Het lopen schiet er nu 
(eind augustus) letterlijk en figuurlijk nog steeds 
bij in. 
Vanwege het bizarre gebeuren volgde bovendien 
de ongevraagde aandacht van de pers die er een 
sappig verhaal aan toe wil voegen, en volgt nog 
steeds de noodzakelijke rompslomp met politie, 
justitie, letselschadebureau, etc. Een bijkomend 
aspect dat je eigenlijk extra in de rol van 
slachtoffer drukt. 
Daarentegen doet het een mens goed om veel 
belangstelling en medeleven te ontvangen van de 
mensen die je kent. In het bijzonder vanuit de 
atletiekvereniging was dit in allerlei vormen 
overweldigend. Bezoekjes, telefoontjes, e-mails, 
bloemen, fruitmanden, flessen wijn, bier, 
adviezen, enz., op alle mogelijke manieren mocht 
ik warme belangstelling ontvangen, in enkele 
gevallen uit onverwachte hoek en in andere 
gevallen meer dan eens. Het is verleidelijk om 
namen te noemen, maar laat ik volstaan met een 
welgemeend: alle betrokkenen, ook namens Alie, 
heel hartelijk bedankt!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halve marathon Zwolle 

 
Hierbij een foto van Jaap van Weenen tijdens de 
huldiging van zijn bedrijventeam van Hogeschool 
Windesheim. Ze hebben de 2e prijs in de wacht 
gesleept tijdens de halve marathon in Zwolle. 

 

 



 

Tjonge, jonge, of zoals jullie lerares Frans 

Ineke Blaauw zou zeggen “Garçon, garçon”, 

jullie hebben weer wat engs beleefd zeg! 

“Hardloper door kogel in het hoofd getroffen”. Na wat speurwerk 

bleek het te gaan om opa Jan Driessen. Ja, zijn leeftijd stond 

verkeerd in de krant, tenzij je van zo’n inslag vier jaar jonger 

wordt... Maar niet normaal zeg! Het liep nog goed af en daarom 

konden de grappen als “die man liep zeker op Puma’s of 

Reebok’s” net door de beugel. Anderen dachten dat het om een 

nieuw begrip voor kogelstoten ging. Hoe zeer bizar het was, 

bleek wel toen tv, radio, internet en de krant tot op landelijke 

niveau er zich mee gingen bemoeien. Cabaretier Peter Heerschop 

nam het zelfs mee in een column: “Dit is nieuw in het hardlopen. 

Vroeger had je de man met de hamer, tegenwoordig de man met 

het wapen”. Ach, Pietje Timmermans dacht al dat hij als bekende 

Steenwijker door Jan was voorbijgestreefd... 

We vragen ons nu wel af of hardlopen in het bos wel zo gezond 

is. Maar bedreigen alleen de hond, de buizerd, de teek en de jager 

het hardlopersras? Tot onze verrassing lijkt nu zelfs de 

struisvogel zich bij dit rijtje te voegen... 

Bij trainer Eros Gijs Tienstra sloeg op zijn manier de schrik om 

het hart. Tijdens een zaterdagochtendtraining rond Bisschopsberg 

en Havelterberg miste hij plotseling vier dames: Jolanda van Z, 

Yvonne K, Jenny B. en Sophia R, dus niet de minsten. Zij waren 

achteropgeraakt om losse veters te knopen, gezamenlijk te 

plassen of om gewoon solidair met elkaar te zijn en raakten na al 

dat gedoe de groep kwijt en het spoor bijster. We weten niet hoe 

lang de zoektocht heeft geduurd om het viertal terug te vinden. 

Vermoedelijk is het allemaal weer goed gekomen, want een 

laatste blik in de ledenlijst leert ons dat zij daar alle vier nog op te 

vinden zijn... 

We vernamen dat Jantje Scheenstra uit Zuidveen een prutrace 

heeft gewonnen. Kennelijk is de prutrace populair. We ontvingen 

namelijk prutrace-foto’s van Petra van Jan van Petra – waarvoor 

dank Petra van Jan van Petra - maar herkenden helaas daarin niet 

de race van prutloper Jan! Echter, Jan had dáár bij moeten zijn, 

want we zagen de besmeurde lopers aan de finish heerlijk in een 

badkuip afgesopt worden door… blonde schoonheden! 

Egbert Fink als reporter in voetsporen Jan de Kreiger? 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 die moderne kogelstoter van jullie van the 

Outsiders de hartelijke groeten. 

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

 

VERGADERING OLDE VESTE 

Piet Timmerman, voorzitter van de bouw-

commissie, gaf tekst en uitleg over de 

voortgang van de bouwactiviteiten en de 

daarbij behorende financiële gevolgen. 

‘We hopen dat we op 21 september de 

opening van de kleedkamers kunnen 

verrichten.’ (OSC van 27 juni) 

MOOISTE PLEK NEDERLAND 

Niet ver van het hart van De Weerribben, 

in het door prachtige houtwallen en 

glooiingen omgeven Paasloo, woont Peter 

Visser, tweevoudig veldloopkampioen bij 

de veteranen. Zeker één keer per week 

loopt hij door het gebied. (de Runner’s 

World van  juli / augustus) 

AGRESSIEVE  STRUISVOGEL 

VALT TRIMMERS LASTIG 

TILBURG – Twee trimmers in Tilburg 

renden woensdag nog iets harder, toen ze 

werden achtervolgd door een agressieve 

struisvogel. De politie kreeg binnen korte 

tijd de meldingen binnen en ging op 

onderzoek uit. De struisvogel bleek al 

sinds een week los te lopen in de 

omgeving. (de Stentor van 15 juli) 

‘MICHAEL SUPER GEREDEN’ 

SAINT LARY SOULAN – Akke 

Ruinemans, schoonmoeder van Michael 

Boogaard, stond op de slotklim naar Pla 

d’Adet vlak bij de finish. Uiteraard was 

Akke na de finish weer snel bij Michael. 

‘Hij vertelde dat hij graag gewonnen had, 

maar dat hij zijn best gedaan had.’ (OSC  

van 18 juli) 

JACHTKOGEL TREFT 

HARDLOPER 

VLEDDER – Een hardloper uit Steenwijk 

is in Vledder geraakt door een ver-

dwaalde kogel. Een jager stond een stukje 

verderop met een wapen te schieten. Een 

afgeketste kaliber .22-kogel trof de 

sporter in het hoofd. Samen met een 

metgezel stond hij na het sporten bij de 

auto. (Telegraaf van 4 juli) 

WAARDEBONNEN 

Handelsvereniging Steenwijk maakt de 

koopavonden nog aantrekkelijker door  

een aantal waardebonnen van € 25,- aan 

willekeurige klanten uit te reiken. 

Afgelopen donderdag kreeg de volgende 

persoon een waardebon: Thijs Stienstra 

uit Steenwijk. (Steenwijkerland Expres) 

OPROEP 

Daar de Vijftien van Steenwijk van 25 

juni jl. ca. tweehonderd meter te kort 

werd bevonden, wordt iedere loper die 

daar een persoonlijk record liep, verzocht 

dit p.r. weer in te leveren. (de PR cie) 

‘START’-ERS PISTOOL 

‘Wij hebben als Start’78 ook een klein rolletje in het Wielerspektakel van 

Steenwijk. Echt bescheiden hoor’, merkte Jan de Lange van Start’78 op. Om 

de nek van de man uit Tuk hing een tas, die aan alle zijden zorgvuldig was 

afgesloten. En dan wil je natuurlijk weten wat er in die tas zit. ‘Dat heeft te 

maken met die bescheiden rol’, vervolgde De Lange. In de tas van de Start-

atleet bleek een starterspistool te zitten voor het criterium en de nodige 

kogels. De Lange: ‘Rob de Jong en ik behoren tot het kleine groepje mensen 

in de regio, dat een vergunning heeft voor een dergelijk pistool.’ 
 

Lute en Endrik: …noa dat akkevietien mit dee jaegers uut Vledder, 

‘emm’n de atleten now ook ’n waep’n … 
(rubriek ‘Van de Zijlijn’, Opregte Steenwijker Courant van 3 augustus) 
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Uit de historie van 
Start’78 

deel 21, door Jan Driegen 
 
Juni 1981 

Arjen Guikema wint negende 
Lambertusloop. De commissie Lambertusloop 
Oldemarkt organiseerde vrijdag voor de negende 
maal de Lambertusloop. De uitslag van de 
wedstrijd KNAU-leden is: 1. A. Guikema Start'78. 
De commissie Start'78 uit Steenwijk bood hulp bij 
de diverse onderdelen. (OSC van 1 juni 1981) 

Koersen Wolvega. De uitslagen van de 
draverijen, die maandag op de baan in Wolvega 
werden gehouden, zijn: vijfde koers START'78 - 
PRIJS (1600 m, autostart): 1. Sexy Girl - 2. Sir 
Dunnigan, 3. Tiffany Nearness. (bij Sexy Girl 
poseerden Jan de Krijger, Jaap Hof en Evert 
Roffel, 8 juni 1981) 

Hans Spitzen verbetert clubrecord op 30-
km-loop. In het Gelderse Aalten leverde zaterdag 
AV Start'78-lid Hans Spitzen uit Oldemarkt een 
uitstekende prestatie in een wegloop over 30 
kilometer. Met een achtste plaats in 1 uur 46 
minuten en 55 seconden verbeterde de 26-jarige 
lange afstandloper het clubrecord van z'n 
vereniging met liefst tien minuten. "Ruim een 
week gelden was ik nog grieperig, waardoor ik 
m'n trainingskilometers niet kon maken. Dat 
maakte allemaal dat de laatste kilometers het 
tempo behoorlijk terugzakte", stelde hij na afloop 
vast. (OSC van 22 juni 1981)  

Henk de Jong prima op verspringen en 100 
meter. Op de kunststofatletiekbaan in het 
stadspark te Groningen kwam woensdagavond 
van de AV Start'78 deelnemers Henk de Jong uit 
Steenwijk tot een aantal goede prestaties. De 
student medicijnen werd tweede op verspringen 
heren en liep vervolgens op de 100 m naar z'n 
beste seizoentijd. (OSC van 26 juni 1981) 
Juli 1981 

Wielrenner contra paard en hardloper. 
Tijdens de Wolvegaaster fietsvierdaagse staan er 
tal van evenementen op het programma. Naast de 
Lindeloop die AV Start'78 woensdagavond 
organiseert, is de atletiekclub ook dinsdagavond 
aktief tijdens de paardecourses. Zo staat er onder 
meer een aardige stunt op het programma om 
een paard tegen een wielrenner en een hardloper 
te laten draven. Voor de wielrenner die dat 
opneemt is dat oud-wereldkampioen schaatsen 
Hilbert van der Duim. De hardloper die in de baan 
komt, is de AV Start'78 atleet Aaldert Westerveen 
uit Vledder. (OSC van 6 juli 1981) 

Meisjesploeg Start'78 behaalt 
kampioenschap district Oost. De meisjes 
junioren-D ploeg van de atletiekvereniging 
Start'78 behaalde zaterdag het kampioenschap 
van het district Oost van de KNAU. De meisjes-D 
ploeg behaalde de titel op de kunststofbaan te 
Zwolle onder leiding van mevrouw Ella de Jong in 

de eerste klasse, en dat houdt in dat deze ploeg 
nu mag uitkomen in de landelijke finale te 
Nijmegen. (OSC van 6 juli 1981) 

Wielrenner klopt atleet en paard. Tijdens de 
avondcourses, dinsdagavond op de drafbaan te 
Wolvega, waren enkele attrakties opgenomen, 
waarvan de wedstrijd tussen harddraver Patricia 
Laren, wielrenner/schaatser Hilbert van der Duim 
en atleet Aaldert Westerveen het hoogtepunt 
vormde. De beide eersten moesten precies 1000 
meter afleggen terwijl dat voor Aaldert 
Westerveen 550 meter bedroeg. De uitslag van dit 
unieke gebeuren was 1e Hilbert van der Duim 1 
minuut en 16,8 seconden, 2e Aaldert Westerveen 
1 minuut en 19,5 seconden en 3e de draver 
Patricia Laren met een kilometertijd van 1 minuut 
19,6 seconden. "Het viel me niet mee" stelde de 
Start'78-er na afloop vast. Na de huldiging kreeg 
de sympathieke atleet het nog eens zwaar te 
verduren, toen hij honderden handtekeningen 
moest uitdelen. Dat was hem nog nooit 
overkomen. Tussen de courses door liepen de 
atleten van Start'78 ook wedstrijden over 800 en 
1500 meter. (OSC van 8 juli 1981) 

Marti ten Kate won Kolkloop. De Kolkloop te 
Blokzijl leverde zaterdagavond een sterke 
overwinning op voor Marti ten Kate uit De Wijk, lid 
DOS-Dwingeloo. Door een fikse regenbui moest 
de start even worden uitgesteld. Door de regen 
was er voldoende zuurstof in de lucht voor de 
deelnemers, zodat er niet naar adem werd 
gesnakt, zoals in Wolvega. (OSC en LC van 13 
juli 1981) 

Start'78 goed in Nijmegen en Lelystad. Rino 
Spin uit Giethoorn, lid van AV Start'78 kwam 
tijdens de open oostelijke districts atletiek-
meerkamp-kampioenschappen in Nijmegen tot 
een fraaie vierde plaats op de tienkamp. In 
Lelystad behaalde Gerkina Doze uit Giethoorn, lid 
AV Start'78 een uitstekende tweede plaats op de 
5-kamp meisjes-B. (HD van 16 juli 1981) 
Augustus 1981 

Wolter Schapelhouman zegeviert in vierde 
stratenloop De Blesse. Voor de vierde keer 
organiseerde de jongerenvereniging KPJ uit 
Steggerda zondag een stratenloop te De Blesse. 
Jan de Krijger uit Wolvega heeft de gehele 
middag op vakkundige wijze het atletiekgebeuren 
van commentaar voorzien en vaak op zeer 
komische manier, dit tot groot genoegen van het 
zeer talrijke publiek en van de deelnemers. 
Winnaar werd Wolter Schapelhouman uit 
Steenwijk voor Jan Groen uit Wolvega en Anne 
Bartelds uit Havelte. (OSC van 26 augustus 1981) 

Hans Hes grote steunpilaar Start'78. In de 
Steenwijkse atletiekvereniging Start'78 speelt 
Hans Hes al vele jaren een belangrijke rol. Als 
trainer en wedstrijdsecretaris is hij bij vrijwel alle 
wedstrijden, waar Start'78 atleten aan de start 
komen, aanwezig. (Sportbijlage HD van 28 
augustus 1981) 
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NNK Meerkamp in 
Assen 

Gerda en Inge 
 
16 juli, heel vroeg ons bed uit. Een groep van 24 
mensen van Start’78 reisde naar het niet zo verre 
Assen voor de NNK meerkamp. Het inpakken van 
de auto en de heenreis in zo'n bomvolle auto 
waren al zeer vermoeiend, moesten we in Assen 
aangekomen ook nog onze tent opzetten. En we 
moesten ook al gelijk beginnen met het zware 
onderdeel horden, dus wij zagen het gelijk al niet 
meer zitten. Maar gelukkig was daar onze redder 
in nood: Joey Woudstra! Hij wilde onze tent wel 
opzetten en daar waren wij hem heel dankbaar 
voor.  
's Middags zou het favoriete onderdeel van 
Reinier Renting aan de beurt zijn: polstokhoog. 1 
probleem, hij wist nog niet helemaal hoe het 
moest en hij had ook nog zijn polsstok ‘vergeten’. 
Gelukkig was de polstokhoogspecialist Jurry v/d 
Woude ook mee. Hij zou Reinier wel even leren 
hoe het moest. Dit heeft hij heel goed gedaan, 
want Reinier sprong 's middags maar liefst 2.10m 
en hiermee hebben we een nieuw talent ontdekt! 
Aangezien we zelf wedstrijden hadden de hele 
dag konden we niet precies in de gaten houden 
wat er bij de andere start 78 
deelnemers/deelneemsters gebeurde. Daarom 
verwijzen we u door naar het stukje van Tineke 
Jonkman, die dit alles wel heel goed in de gaten 
heeft gehouden. 
Nadat we allemaal lekker gedoucht hadden, 
konden we schoon en fris beginnen aan ons 
diner: Hamburger en saté van de barbecue met 
stokbrood en salade. Sommige hamburgers en 
stokjes saté waren wat aangebrand maar de koks 
hadden het ook zo druk dat ze niet altijd het vlees 
op tijd van de barbecues konden halen. 
Na het eten werd er druk gevoetbald (schijnbaar 
was nog niet alle energie op). Maar Tineke had 
ook nog heel veel toetjes en die moesten 
natuurlijk ook op. Gelukkig wilden wij wel de 
danoontjes opeten, en aangezien iedereen toch 
aan het voetballen was konden wij mooi de 
lekkerste uitkiezen. Daar was de rest ons heel 
dankbaar voor;). 
Na al dat eten en het voetballen waren we nog 
steeds niet moe. We gingen gezellig in de tent 
liggen en kletsen over koetjes en kalfjes.  
We waren niet de enige die bleven slapen en een 
paar andere mensen kwamen op een heel leuk 
idee om de vast klaar gezette horden voor de 
volgende dag in leuke figuurtjes neer te zetten. 
Dat vonden wij zo leuk dat we ze maar even 
geholpen hebben.  
Daarna was het toch echt wel hoog tijd om ons 
klaar te maken voor de nacht en gingen we 
gehoorzaam tanden poetsen en onze pyjama aan 
doen. 

De volgende morgen werden we wakker met een 
stijve nek en een zere rug, nou ja eigenlijk was 
ons hele lichaam stijf. Maar ja het is ook geen 
pretje om in een tent te slapen voor een wedstrijd. 
Nadat we lekker hadden ontbeten, ons een beetje 
hadden opgefrist en onze sportkleren weer 
aanhadden, konden we er weer helemaal 
tegenaan. (Nou ja bijna dan want we waren nog 
steeds stijf). 
Ook de uitslagen van zondag kun je natuurlijk 
lezen in het stukje van Tineke Jonkman. 
 
Als laatste werden alle loopnummers gelopen. 
Sommigen zagen hier al ’s ochtends tegenop, 
andere keken er juist naar uit en zagen het als 
een kans om nog een flinke sprong in het 
klassement te maken. Ook wij moesten eraan 
geloven, want bij ons stond de 600 op het 
programma. Blij dat hij goed verlopen was liepen 
we naar ons ‘’tentenkamp’’. Daar aangekomen 
werd alles nog leuker. We zagen blij dat onze tent 
al afgebroken was en onze tassen al half waren 
ingepakt. Deze keer niet door Joey maar door 
Henk en Irma Korpershoek. Bedankt!!  
Nadat de allerlaatste loopnummers gedaan waren 
en de laatste spullen gepakt waren was het toch 
echt tijd om weg te gaan. Helaas want het was 
een supergezellig weekend! Dus iedereen 
bedankt voor de blijheid en gezelligheid in het 
weekend en Tineke jij ook bedankt voor het 
organiseren van de barbecue en alles! 
 
 

N.N.K. Meerkamp in 
Assen, zeer leuk en 
gezellig weekend 

Tineke Jonkman 
 

Op 16 en 17 juli werden de Noord Nederlandse 
Kampioenschappen Meerkampen gehouden in 
Assen! Van Start'78 deden er 11 leden mee, 
vanaf D-junior t/m senior, een zeer gezellige 
gemengde groep dus. We hadden van te voren 
gevraagd of we er met tenten mochten blijven 
slapen, en dat was geen enkel probleem. ‘s 
Zaterdags kwam de een na de ander al vroeg 
aan, rond 9 uur, zodat er eerst al vele tenten 
werden opgezet, zodat de spullen konden worden 
opgeborgen, uiteindelijk begonnen de ouderen 
pas s'middags met hun wedstrijd! 
Het waren de meisjes D, Eline en Rianne die om 
10 uur begonnen met hun 6-kamp, te weten de 60 
meter horden, Eline liep 11.70 seconden en 
Rianne kwam tot 14.44 seconden. Verder stond er 
voor hun vandaag nog hoog en speer op het 
programma. Bij het speer behaalden ze allebei 
een p.r. Rianne kwam tot 14.27 meter en Eline tot 
10.53 meter.Inmiddels begonnen ook Joey en Pim 
aan hun 7- kamp. Op de 80 meter een p.r. voor 
Joey nu, 11.06 seconden terwijl Pim tot 12.56 
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seconden kwam. Verder hadden zij nog ver en 
speerwerpen voor vandaag op het programma 
staan, waar ze beidden goed voor de dag 
kwamen, Joey werd 2e op dit onderdeel met 
34.20 meter, en Pim verbeterde zijn p.r. naar 
22.46 meter.Inge en Gerda waren ook van start 
gegaan voor hun 7- kamp. De beste prestaties 
werden hier gehaald bij het hoogspringen, Inge, 
niet helemaal goed uitkomend, over 1.45 meter, 
en voor Gerda eindelijk weer eens een goede 
1.35 meter! Op de 150 meter een nieuw p.r. voor 
Inge in 20.99 seconden en Gerda stootte de kogel 
naar 7.51 meter. Inmiddels was ook Ydo gestart 
voor zijn 8-kamp, bij het verspringen kwam hij tot 
4.46 meter en bij kogel een nieuw p.r. met 8.45 
meter. 
De meisjes B deden een 7-kamp, en hier kwamen 
Nikki en Josienne in actie. Nikki wist het 
hoogspringen, zoals verwacht, te winnen met 1.65 
meter, terwijl Josiene tot 1.40 meter kwam. Op de 
200 meter een nieuw p.r. voor Nikki in 27.58 
seconden, terwijl Josiene tot 31.06 seconden 
kwam.Reinier was begonnen aan zijn zware 9-
kamp!! Op de 100 meter een keurige 12.96 
seconden, zeker daar Reinier een midden/lange 
afstandloper is. Wat hem echter de gehele dag 
het meeste bezig hield was het 
polsstokhoogspringen!! Nog maar net 
aangekomen s'morgens vroeg, vroeg hij mij 
meteen mee te gaan, om een polsstok te kunnen  
gaan lenen. Tussen de onderdelen door zag je 
hem oefenen en oefenen. Uiteindelijk was het dan 
zover! Een ieder stond hem aan te moedigen. De 
aanvangshoogte was gesteld op 2.10 meter! De 
1e poging mislukte, bij de 2e poging maakte ik 
een foto, maar helaas ook deze mislukte! Maar 
gelukkig ging de laatste poging goed, en kwam 
Reinier over de 2.10 meter!! Een luid gejuich ging 
voor hem op!! Tenslotte Suzanne, zij deed mee bij 
de senioren met de 7-kamp. Bij het hoog 
behaalde ze de 1.57 meter, maar stopte toen ivm. 
last van haar voet, en op het laatste nummer van 
de eerste dag, de 200 meter finishte ze in  30.31 
seconden. 
 
Daarna was de baan heel snel verlaten, er bleven 
nog een paar atleten slapen uit Amsterdam en 
van Edam, maar ook die verlieten de baan! Terwijl 
de meeste gingen douchen, werden er door Henk 
(Woudstra), Frenk (Wubben, bleef niet slapen), 
Harry (van der Woude) en Bert (partner van 
Tineke), al snel 5 barbecues aangezet en het 
vlees op gebakken. In een grote kring zat al gauw 
iedereen heerlijk te eten en te drinken, in het 
zonnetje!! Uiteindelijk hebben we met 22 
personen gebarbecued, en was het een heel 
leuke en gezellige boel!!  
Nadat iedereen uiteindelijk meer dan genoeg had 
gegeten en gedronken, werden er 2 elftallen 
gemaakt, en werd er gevoetbald op het 
middenterrein! Dit spektakel duurde toch wel bijna 
1 uur, je zou haast denken, een ieder nog genoeg 
energie en conditie had. Maar terwijl het wat 

frisser ging worden, kwam de een na de ander 
weer terug voor drinken en natuurlijk de toetjes! 
Door een fout van de slager hadden we geen 30 
schlastickstokjes, maar 30 porties kipsate stokjes 
(90 stokjes), maar geen probleem, Frenk die naar 
huis ging, nam het mee en kon het nog wel kwijt 
bij diverse personen. Tegen 10 uur was het 
Suzanne die als eerste besloot naar bed te gaan, 
zei moest s'morgens als eerste beginnen om 10 
uur. Besloten werd, dat als Bert niets hoorde om 
half 8, hij haar wel wakker zou maken, is altijd 
vroeg op, en moest onze hond, die ook mee was, 
toch uitlaten! Na Suzanne ging de een na de 
ander toch ook maar zijn/haar bed opzoeken om 
nog wat te kletsen. Wij, Henk,Harry, Bert en ik, 
deden nog een potje klaverjassen, maar het werd 
toch wel al gauw erg koud, zodat iedereen besloot 
naar bed te gaan!! Veel heb ik niet meer gehoord, 
maar weet wel dat het enorm koud was!! 
s'Morgens om kwart over 7 weer wakker, gelukkig 
scheen de zon. Eerst maar even richting douches 
en toiletten, toen begonnen met broden smeren 
en beleggen, diegene die het eerst klaar waren 
met hun wassen e.d. kreeg een bord en plastic 
mes in de handen geduwd om te helpen.Gelukkig 
voor een aantal van ons ging de kantine al om 
even over half 9 open en konden we heerlijke 
verse koffie halen!! Na het ontbijt, ging de een na 
de ander zich weer op maken voor de 2e dag van 
de wedstrijd! 
Eline en Rianne hadden nog ver, kogel en de 600 
meter voor de boeg. Bij het kogel een p.r. voor 
Eline met 7.34 meter en Rianne kwam zelfs tot 
7.59 meter. Op de 600 meter was Rianne net voor 
Eline in een tijd van 2.04.76 minuten, net boven 
haar p.r., terwijl Eline wederom een p.r. liep van 
2.06.79 minuten.Goede prestaties van Joey en 
Pim bij het hoogspringen, Joey wederom 1.55 
meter (de 1.60m zit eraan te komen), en Pim een 
p.r. van 1.30 meter. Ook op de 1000 meter voor 
beidden een nieuw p.r. Joey 3.45.88 minuten en 
Pim 3.57.66 minuten. 
Inge sprong een nieuw p.r bij het verspringen met 
4.34 meter, en Gerda haalde een nieuw p.r. bij het 
speerwerpen met 21.92 meter. Op de 600 meter 
werd Inge in het totaal 2e in 1.45.24 terwijl Gerda 
bijna onder de 2 minuten grens kwam nml. 
2.00.94 minuten.Ydo kwam met de speer tot 
24.61 meter en liep 3.03.28 minuten over de 1000 
meter. Nikki hield de spanning erin bij het 
verspringen, door de 1e twee pogingen ongeldig 
te springen. Gelukkig had ze een laatste goede 
sprong van 5.05 meter terwijl Josiene tot 4.15 
meter kwam. Daarna toch voor allebei het zeer 
zware nummer de 800 meter! Nikki 2.47.95 
minuten en Josiene 2.57.37 minuten. Suzanne 
moest dan om 10.00 s'morgens al beginnen, maar 
was ook als 1e klaar. Bij het verspringen kwam ze 
tot 4.27 meter en het speerwerpen tot 26.22 
meter. Reinier was degene met de meeste 
nummers, en was dan ook pas als laatste klaar. 
Inmiddels was het met de discus tot 26.06 meter 
gekomen, en haalde 28.44 meter bij het 
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speerwerpen. Na het speerwerpen, wat heel lang 
duurde en erg uitliep, kregen de jongens maar 
een kwartier rust voor de afsluitende 1500 meter. 
Dit is eigenlijk het nummer van Reinier. Wat je 
haast niet verwacht, na 2 lange dagen, liet Reinier 
toch zien. In een geweldige strijd, liep hij lang op 
kop, keurig op schema, en klapte ook niet in 
elkaar op het eind!! Wel werd hij op de laatste 50 
meter nog voorbijgestreefd, maar hij eindige als 
3e in een prachtig nieuw p.r. van 4.24.70 
minuten!! 
In de totaaleindstanden, werd Suzanne 2e bij de 
senioren. Nikki werd in totaal 4e, maar met een 
nieuw p.r. aan punten, en de nummers 1 t/m 4 
zetten hier ook de beste jaarprestaties neer dit 
weekeinde!!!!!!  
Reinier tenslotte werd 5e. Voor de rest van de 
prestaties, zie de uitslagen!Tot slot wil ik wel 
zeggen, dat we een hartstikke leuk weekeinde 
hebben gehad met elkaar in Assen, tussen alle 
nummers en pauzes door, deed een ieder zich te 
goed aan brood, stokbroden en salades en 
drinken!!!!! Alles was dan ook op!! Verder wil ik 
toch ook voor deze keer, Marco noemen, de 
levende mascotte van Start'78, die de afgelopen 
jaren altijd mee gaat na vele wedstrijden, en ook 
nu weer zeer enthousiast iedereen stond aan te 
moedigen, iets wat iedereen toch altijd wel heel 
leuk vind!! 

 
Marco de mascotte 

 
’s morgens om half acht 3 broden smeren voor 
het ontbijt 

 
’s avonds met 22 personen barbecuen 

 
Daarna natuurlijk voetballen! 

 
Nikki zeer geconcentreerd voor het laatse 
nummer: de 800m 
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D-Spelen Amsterdam  
Tineke Jonkman 

 
JOEY BEHAALT EEN 5E PLAATS BIJ HET 
HOOG TIJDENS DE NATIONALE D-SPELEN!!! 
 
Op 4 september werden de Nationale D-Spelen 
gehouden in het Olympisch Stadion in 
Amsterdam. Het was een zeer mooie en warme 
dag, met ontzettend veel deelnemers (-sters) uit 
het gehele land! De beste prestatie kwam op 
naam van Joey, die een gedeelde 5e plaats 
behaalde bij het hoogspringen, met 1.50 meter!!! 
Vanaf de 1.35 meter gingen alle pogingen in een 
keer. Helaas zat de 1.55 meter er vandaag niet 
in!! Zeer jammer voor Joey, want dit kostte hem 
een podium plaats, er waren nu 2 springers op de 
2e plaats met 1.55 meter!! Maar Joey toch 
gefeliciteerd met je 5e plaats!! Bij het 
speerwerpen haalde Joey net niet de finale, hij 
kwam tot 32.20 meter.  
Eline werd op de 60 meter horden 4e in haar serie 
met 12.17 seconden, wat niet genoeg was voor 
de finale. Ook op de 60 meter kwam ze niet 
verder dan een 5e plaats in haar serie in een tijd 
van 9.56 seconden. Pim kwam met de speer tot 
21.39 meter, en behaalde bij het verspringen een 
nieuw p.r. van 3.71 meter!! Tenslotte Patrick, die 
de 1000 meter liep. Helaas voor hem ging deze 
totaal niet. Vanaf het begin, na veel geduw, lag hij 
als laatste in de serie. Kan hij anders na 200 
meter zich al naar voren werken en dit door 
zetten, dit gelukte vandaag totaal niet!! Hij finishte 
als laatste in zijn serie in een zeer tegenvallende 
tijd van 3.30.10 minuten. Heel jammer Patrick, 
maar de volgende keer beter! Een oorzaak kan 
misschien toch zijn geweest, we om half 9 ‘s 
morgens al vertrokken en jij pas om kwart voor 7 
‘s avonds moest lopen! Al met al wel een zeer 
gezellige dag, met op vele nummers zeer hoge en 
geweldige prestaties! 
 
 

Gerstenat en vette Friet 
Belevenissen van een recreatieve loper 

 
Vlak na de vakantie toch maar even een stukje 
schrijven om alles van de afgelopen periode even 
op een rijtje te zetten. 
In de vorige starter geen item van mij want ik was 
gewoon te laat. Het valt nog niet mee om iedere 
keer weer iets te verzinnen. 
 
Wat is er de afgelopen periode weer gebeurd? 
De kolkloop natuurlijk, aan de uitslag te zien zijn 
twee van de drie Daltons hand in hand over de 
finish gegaan. Klaas was blijkbaar bij de finish net 
iets eerder want het scheelde 3 seconden. Wolter 
natuurlijk de pest in want dat scheelt hem punten 
in de L.A. competitie. Maar hij zal dat vast nog wel 
goed maken in andere wedstrijden verwacht ik. 

Ik heb zelf niet mee gedaan in Blokzijl, het 
regende pijpenstelen!! Lopen is natuurlijk leuk 
maar niet onder alle omstandigheden. 
Ik heb nog wel in Diever een 5 km loop gedaan op 
een dinsdagavond in juli. Op zich wel grappig, 
rondjes van 1250 meter door het dorp. Er is altijd 
een redelijke opkomst van Start ’78 leden die 
elkaar de loef af proberen te steken. 
Kort voor de vakantie was er ook nog de 
loopavond met de beruchte 10 kilometer op de 
baan. 25 rondjes, een drama!!! Een wegloop van 
10 km is leuk maar dat geestdodende rondjes 
lopen is voor mij niet echt bevorderlijk voor de 
prestatie. Bovendien, als je iedere 4 of 5 rondjes 
gelapt wordt door Peter V. die maar doorstoomt in 
zijn eigen tempo is ook niet echt bevorderlijk voor 
de motivatie. Dus de volgende keer graag iets 
langzamer Peter (of 2 seconden sneller als je voor 
het clubrecord gaat)!!! 
 
Naast het lopen zijn er natuurlijk meer dingen 
gebeurd, een hele gezellige barbecue onder 
andere. Toch jammer dat er relatief weinig 
mensen op dit soort activiteiten afkomt. Het was 
erg gezellig en je spreekt elkaar eens buiten de 
training of de wedstrijd. 
 
Ik heb in de vakantie lekker gelopen, heerlijk 
rustig en wat kortere afstanden. Ik neem de 
schoenen altijd mee. Rust is ook belangrijk 
(zeggen ze). Wie “ze” zijn weet ik eerlijk gezegd 
niet, maar het zal wel waar zijn. Maar ik vind het 
toch lekker om gewoon wat te lopen. Er zijn 
natuurlijk ook mensen die de schoenen wel mee 
nemen en er niet mee gaan hollen. Talloze 
smoezen, “het was te warm op Cuba”, “ze rijden 
je van de sokken op Cyprus” en meer van dit 
soort uitvluchten ☺ 
Nee, dan Hans S., zelfs op vakantie in Slovenië 
heeft hij nog een 10-km wedstrijd gelopen. Net 
buiten de prijzen volgens eigen zeggen. Toch 
knap dat je zo’n aankondiging in het Sloveens kan 
lezen. 
 
Maar goed, het “normale” leven is weer 
begonnen. Bijna iedereen is weer gewoon aan het 
werk en de opkomst bij de trainingen is ook weer 
op het normale niveau. In de vakantieperiode is 
dat logischerwijs altijd wat lager maar iedereen 
heeft er nu weer zin in.   
Binnenkort de Fish-Potato run van Urk naar 
Emmeloord, en ik wil nog wat baanwedstrijden 
doen. Volop plannen dus. Maar eens kijken wat er 
allemaal weer gaat gebeuren de komende tijd. 
 
 

Van de Gestampte pot 
Verhalen van een wedstrijdloper 

 
Ik ben weer eens van de partij. Zo moet ik het 
maar noemen. De vorm is er nog niet, maar ik 
voel me niet slecht. Na een jaar gesukkel met 



 

16  starter 07 

blessures en drukte heb ik nu eindelijk weer het 
gevoel dat het de goede kant op gaat. De 
afgelopen twee weken heb ik lekker kunnen 
trainen. Bij de clubtrainingen kan ik het niveau 
weer aardig volgen, al kan ik merken dat de 
andere jongen wat meer duurvermogen hebben. 
Maar dat pak ik wel weer op. 
Het is vandaag een mooie zaterdag in september. 
Ik sta voor de start van een vrij grote wedstrijd in 
de regio. Ooit was er een collega die me vroeg of 
ik geen zin had om mee te doen. Ik stemde in, 
trainde wat en een aantal weken na de loop 
meldde ik me aan voor de training bij de lokale 
atletiekvereniging. Ik had op internet de 
trainingstijden opgezocht, ging erheen, vroeg wie 
de trainer was, stelde me voor en vroeg of ik mee 
mocht doen. Dat mocht. Nu, vier jaar later sta ik 
weer voor de start van de loop die ik de afgelopen 
jaren met wisselend succes volbracht. Vandaag 
verwacht ik geen wonderen, maar ik voel me goed 
en ben van plan een lekkere wedstrijd te lopen. 
Voor de start spreek ik nog wat mensen. Onder 
andere de (ondertussen ex-) collega die me ooit 
vroeg of dit niks voor mij zou zijn. We  kletsen 
over koetjes en kalfjes, hij lijkt me vrij fit. 
Misschien blijft hij me wel voor dit jaar. Een 
andere ex- collega doet ook mee en is van plan in 
de middenmoot te eindigen. Hij doet meer mee 
voor het sociale gebeuren en loopt steevast met 
zijn buurman. Nog een ex-collega doet weliswaar 
niet mee maar fungeert als bezemfiets. Voor de 
laatste keer beweert hij, want hij vindt er niet veel 
aan. Het gaat tergend langzaam en de achterste 
atleten hebben niet bar veel te vertellen 
onderweg. 
Het is bijzonder warm en ik heb mijn bidon al 
afgegeven. Ik heb dorst en ga nog wat drinken in 
het toilet aan de haven. Dan meld ik me bij de 
start. Ik ben te laat want het staat al bomvol. Ik wil 
over het hek klimmen maar een nijdig kijkende 
loper weert me. Ik mopper nijdig terug en probeer 
het ergens anders. Ik sta er niet zo lekker voor 
hier. Te veel naar achter naar mijn idee maar 
ieder nadeel hep zijn voordeel. Ik was toch al van 
plan niet te hard van start te gaan en vooraan 
starten heeft meestal tot gevolg dat ik me laat 
meeslepen door het tempo van de hele snelle 
mannen. Vandaag even niet. 
Het schot valt en in de brandende hitte beginnen 
zo’n 800 nu al zwetende mensen zich een weg te 
banen over de startstreep. De nijdige oude vent 
die me er niet tussen liet passeer ik meteen. ‘k zal 
je hebben eikel! Dan matig ik mijn tempo. Bij de 
eerste kilometer controleer ik mijn tempo en ik zie 
dat ik op doelsnelheid zit. Nu vasthouden. Mijn ex-
collega komt me voorbij. Ja doeg, veel succes! 
Vandaag maakt niemand me gek. Voor me loopt 
iemand met het felrode shirt van mijn club. Die 
pak ik straks wel op, die start steevast te hard. 
Achterop komt een trainingsmaat opzetten. We 
hijgen elkaar wat verwensingen toe en hij gaat me 
voorbij. Wederom besluit ik mijn eigen race te 
lopen. Ik loop een heel stuk op met een 

Russische(?) Dame. We wisselen af en toe van 
kop. Het gaat lekker. Ik voel me ontspannen, let 
op mijn techniek en loop gemakkelijk. Op het vijf 
kilometer punt zie ik dat ik wat harder zou moeten. 
Ik probeer wat aan te zetten en loop weer wat in 
op mijn trainingsmaat. Hij haalt de veel te snel 
gestarte clubgenoot al in. Al snel heb ik hem ook 
te pakken. Hij mompelt iets over de hitte. Ik denk 
bij mezelf dat –ie beter zijn energie op lopen kan 
richten dan op klagen en loop hem zo snel 
mogelijk voorbij. De Russische (?) dame heeft 
moeten lossen. Ik hoor eigenlijk al een tijdje 
helemaal niks meer achter me. Mooi zo. Dat hoor 
ik altijd graag. De trainingsmaat waar ik wat op 
inliep heeft op ongeveer halfkoers wat aangezet. 
Hij loopt weer wat uit. Er komt nu een heel lang 
recht stuk dat dodelijk saai is. Ik begin mensen in 
te halen. Er zijn er al mooi wat die steenkapot 
zitten. Mooizo. Hebben is hebben. Even voor het 
tien kilometer punt loop ik zo’n tachtig meter 
achter de trainingsmaat. Ik kan zien dat hij 
tekenen van zwakte begint te vertonen. Hij moet 
lossen bij een paar jongens waar hij mee opliep 
en ook zijn manier van lopen wordt minder. Ik 
schrik van mijn tien kilometertijd. Dat is te 
langzaam. Dat had ik niet in mijn hoofd. Ik schakel 
een tandje bij. Het gaat niet gemakkelijk maar ik 
moet harder!. Ik passeer mijn trainingsgenoot. Hij 
wenst me succes en ik blijf versnellen. Nog een 
gast haal ik in. Nog één. Mijn ex-collega komt ook 
weer in zicht. Ik zal je hebben kerel! Dat lukt net 
niet. Hij heeft ook zijn zinnen gezet op iemand die 
voor hem loopt en versnelt dus ook. Op de laatste 
honderd meter pers ik er nog een sprint uit en 
passeer nog iemand. Over de finish blaas ik uit. Ik 
heb diep moeten gaan. In de hitte spat het zweet 
plots uit al mijn poriën. Ik sta naast de waterpost 
en kan zodoende wat drinken terwijl ik tevreden 
kijk naar de mannen die ik gepasseerd ben. De 
tijd is overigens niet om naar huis te schrijven. Ik 
liep hier twee jaar terug dik drie minuten harder. 
Maargoed. Gezien de omstandigheden ben ik 
tevreden met het wedstrijdverloop. 
Ik haal mijn herinnering op en zoek mijn tas op. 
Drinken. Napraten. Rusten. 
Na een poosje sta ik op en loop ik naar de finish. 
Mijn vrouw moet nog finishen. Na een tijdje 
wachten komt ze binnen. Later dan verwacht. Het 
viel tegen. Hitte. Ze is erg moe. Ze drinkt wat, 
zoekt haar spulletjes op en dan lopen we terug 
naar de auto. Moe maar voldaan. Volgend jaar 
waarschijnlijk wel weer van de partij. 
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LANGE-AFSTANDS-COMPETITIE 2005

Tussenstand tot 11 september
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Trees van Veen 1e 1 1 1 1 1 4.00.0 2 6.30.9 3 13.05.31 2 47.26.4 1 8

Annet Wiersema 2e 2 3 2 2 4.03.0 4 14.11.39 3 23.25.4 2 18

Sophia Robbertsen 3e 5 5 6 4 3 4.27.0 5 7.33.2 5 16.11.54 7 33

Ivonne Wessels 3 1 2 3.58.0 1 23.03.5 1 48.55.5 2 10

Grietje Boxum 7 8 4.59.0 6 16.27.78 8 29

Jenny Braad 3 3 14.59.46 6 12

Linda Wibbelink 5 6.47.8 4 14.17.2 4 13

Jazlin Ruinemans 4.55.39 1 11.03.87 1 2

Marrie Sterkenburgh 2 6.20.9 2 4

Annelies van Buiten 4 14.43.14 5 9

Joke van der Veen 1.00.14.3 3 3

Suzanne Hartwig 4.01.0 3 3

Jacqueline Kooy 4 4

Lysbeth Gijsen 4 4

Alie Smook 5 5

Marjo Greven 6 6

Jolanda van Zanten 6 6

Magda Bakker 7 7

Gerjan Petter 1e 2 3 4 2 3 2.50.67 1 4.37.85 2 9.56.89 2 17.57.56 1 39.16.3 1 11

Egbert Vink 2e 5 5 5 3 4 14.17.5 3 46.46.0 2 27

Henk-Jan Hielkema 3 1 2 2 2 3.07.0 4 14

Jan Scheenstra 1 1 1 1 2.52.29 1 5

Bas Kluitenberg 2 4 2.53.0 2 4.24.44 1 9.54.70 1 10

Hendrik Jan Doevendans 3 1 19.35.53 2 6

Arjen Schultinga 4 3 7

Jan Willem Kroon 6 22.12.0 3 9

Martin Kielema 3.03.0 3 3

Pascal de Lange 6 6

Wolter van der Veen 1e 1 2 2 2.55.0 1 4.33.0 1 9.44.54 2 16.48.55 2 34.59.1 2 2.52.13 1 10

Klaas van der Veen 2e 2 2 3 1 3 2.58.0 2 4.37.2 2 17.17.66 3 37.39.6 3 15

Ad Roodhuijzen 3e 1 1 2 3.09.0 4 4.50.7 3 17.30.6 5 2.58.07 2 18

Freddie Bouma 4e 3 3 5 3.10.24 5 11.06.1 4 19.19.8 7 44.08.1 5 32

Jan Bos 4 3 4 3.24.0 6 5.21.6 6 11.40.36 6 29

Klaas de Haan 4 2 3 38.58.6 4 3.22.50 3 16

Frenk Wubben 5 7 3.26.0 7 5.28.1 7 12.07.31 7 33

Jan de Groot 3.08.0 3 5.01.1 5 11.13.3 5 19.15.8 6 19

Henk Jan Kamerbeek 6 4 4 5 19

Albert Vaartjes 6 8 8 12.22.43 8 30

Peter Visser 9.36.1 1 15.57.8 1 33.08.0 1 3

Jan Groen 4.57.84 4 10.07.89 3 17.27.3 4 11

Henk Veenstra 5 5 6 16

Jebbe Westerbeek 4 7 7 18

Heerke Postma 1 1 2

Peter Wemer 9 56.33.3 6 15

Thijs van der Vegt 8 7 15

Folkert Braad 6 14.58.77 10 16

Bert Slagter 9 8 17

Jaap van Weenen 9 13.24.29 9 18

Gerard Bolding 6 6

Ron Derby 9 9

Erik Wibbelink 10 10

Thijs Stienstra 1e 2 2 1 3.11.0 1 5.07.0 1 11.05.48 2 18.44.0 1 38.52.5 1 9

Joop Bomert 2e 3 3 3 3 4.06.0 2 6.18.6 2 47.14.6 2 18

Nico Janssen 3e 4 5 5 4 6.26.1 3 14.07.62 3 23.11.1 2 26

Jan de Lange 1 1 1 1 1 10.35.09 1 6

Wim van Oosten 6 5 4.13.0 3 23.29.6 3 48.56.0 3 20

Wolter Schapelhouman 4 5 7 16

Bennie Overvelde 9 5.14.0 4 8.03.5 4 17

Gerrit Greven 2 2 4

Harm Bakker 2 3 5

Anne Bartels 4 6 10

Eize Zoer 5 7 12

Hans Sterkenburgh 4 4

Rob van der Wel 8 8

Pieter Harmsma 9 9
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Puntenklassement persoonlijke records t/m 5 september 2005.
 
Pupillen Meisjes: 
 1 Ellen Jansen 14 
 2 Lara van Ravenstein 13,5 
 3 Sandra Boxum 12 
 -- Mathilde Spitzen 12 
 5 Astrid Wibbelink 11 
 6 Kimberly Huismans 10 
 7 Geesje Nijmeijer 9,5 
 8 Claudia oosterkamp 9 
 9 Ryanne Bekius 8,5 
10 Lisa Huismans 8 
--- Wieke Nijmeijer 8 
--- Corinne Roorda 8 
--- Marjolein Visser 8 
14 Anika Westerkamp 7 
--- Noa Wijnen 7 
16 Sharon Bruinenberg 6,5 
17 Tanja de Boer 5 
18 Demi Groen 4,5 
19 Julia Groen 3,5 
20 Sandra Damkat 3 
--- Iris Oost 3 
--- Vera Vos 3 
23 Christa Smitstra 2 
24 Cora Homma 1 
 
Pupillen Jongens: 
 1 Jari van Ravenstein 14,5 
 2 Okke van Gijssel 12,5 
 3 Erik Jan Kamerbeek 12 
 4 Wouter Deems 10,5 
 5 Martijn de Vries 9,5 
 6 Vincent Spitzen 9 
 7 Dennis Nieuwenhuis 8 
 -- Lennert Petter 8 
 -- Lukas Wijnen 8 
10 Cor Weerman 7,5 
11 Wesley Smid 6,5 
--- Joost Westerkamp 6,5 
13 Tim de Boer 6 
--- Allaerd Petter 6 
15 Marco Jonkman 5 
--- Stef Wubben 5 
17 Yorick Herszkowicz 4 
18 Jan de Jong 3,5 
19 Daniël vd Bend 3 
--- Henk Weerman 3 
21 Otto Quandt 2,5 
22 Elon vd Berg 2 
--- Elco Homma 2 
24 Abe Hiemstra 1 
 
Meisjes  C/D: 
 1 Rianne Kamerbeek 14,5 
 2 Inge Bootsma 12,5 
 3 Yvonne de Vries 12 
 4 Eline Luijten 8,5 
 5 Gerda Korpershoek 6,5 
 6 Paulien vd Vegt 3,5 
 7 Renske de Groot 2 
 -- Wieske Turenhout 2 
 9 Aurelia Stoelwinder 1 

 
Jongens C/D: 
 1 Pim Wubben 18,5 
 2 Joey Woudstra 15,5 
 3 Yoran van Dalen 14,5 
 4 Bram Winters 13,5 
 5 Gerdo van Dalen 12 
 6 Ydo Homma 10 
 7 Adam Belmejdoub 7,5 
 8 Dennis vd Meent 5,5 
 9 Bas Schuttrups 4 
 -- Ivo Schoenmaker 4 
11 Arnout Westerbeek 3,5 
12 Bram Tigchelaar 2,5 
--- Frank Wibbelink 2,5 
14 Michael Reverda 2 
--- Patrick Postma 2 
16 Tim de Vries 1 
 
A/B-junioren: 
 1 Nikki Woudstra 12 
 2 Mo Ouchène 9 
 -- Reinier Renting 9 
 4 Annelies Fortuin 8 
 5 Stefan Postma 7 
 6 Bas Kluitenberg 6 
 -- Boudewijn Luijten 6 
 8 Gerjan Petter 5,5 
 9 Manuel Fresco 5 
 -- Sjors Verheijde 5 
11 Judith de Groot 4,5 
 -- Leonie Halman 4,5 
13 Mariska Fortuin 4 
14 Klaas Winters 3 
--- Josiene vd Woude 3 
 
Senioren: 
 1 Suzanne Hartwig 11 
 2 Freddie Bouma 8,5 
 3 Hans Spitzen 6 
 4 Martin Kielema 5,5 
 5 Kerstin Bosma 5 
 6 Irma Korpershoek 4,5 
 7 Karin Bruinsma 4 
 -- Wolter vd Veen 4 
 9 Marijn Kup 3 
 -- Trees van Veen 3 
11 Wim van Oosten 2 
--- Jazlin Ruinemans 2 
--- Arnold Wasschebalie 2 
--- Annet Wiersema 2 
--- Frenk Wubben 2 
16 Joop Bomert 1 
--- Jan Bos 1 
--- Grietje Boxum 1 
--- Trijntje Dijkstra 1 
--- Bennie Overvelde 1 
--- Ivonne Wessels 1 
--- Henk Woudstra 1 



Werpdriekamp op 6 juli 2005 te Sneek. 
 
Vrouwen: Kogel: Discus: Speer: 
Kerstin Bosma 6.89 17.74 14.58 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Heerenveen Classics op 9 juli 2005 te Heerenveen. 
 
Jongens D: 
80m: Joey Woudstra 11.35 2e 
1000m: Patrick Postma 3.13.31 1e 
Hoog: Joey Woudstra 1.40 1e 
Kogel: Joey Woudstra 9.83 1

e
 

Meisjes D: 
60m: Rianne Kamerbeek 9.88 13

e
 

600m: Rianne Kamerbeek 2.01.34 18
e
 

Hoog: Rianne Kamerbeek 1.10 14e 
Kogel: Rianne Kamerbeek 7.31 8

e
 

Jongens C: 
800m: Ydo Homma 2.19.77 21

e
 

Meisjes C: 
80m: Gerda Korpershoek 11.77 11

e
 

600m: Inge Bootsma 1.42.91 3
e
 

 Yvonne de Vries 1.46.72 4
e
 

Ver: Yvonne de Vries 3.92 11
e
 

Hoog: Inge Bootsma 1.50 2
e
 

 Gerda Korpershoek 1.30 8
e
 

 Yvonne de Vries 1.30 9
e
 

Speer: Gerda Korpershoek 20.37 4
e 

Jongens B: 
100m: Mo Ouchène 14.47 23e 
 Mo Ouchène 13.95 10e 
200m: Reinier Renting 25.94 10

E
 

800M: Reinier Renting 2.07.76 9
e
 

 Stefan Postma 2.08.30 10
e
 

Hinkstap: Sjors Verheijde 11.30 3
e
 

Kogel: Mo Ouchène 8.21 2
e
 

Speer: Mo Ouchène 29.52 2e 
Meisjes B: 
200m: Nikki Woudstra 27.71 4

e
 

Kogel: Nikki Woudstra 11.56 3
e
 

 Josiene vd Woude 8.80 6
e
 

Discus: Josiene vd Woude 25.61 1
e
 

Speer: Josiene vd Woude 22.90 3
e
 

Vrouwen: 
800m: Kerstin Bosma 4.28.31 9

e
 

Hoog: Suzanne Hartwig 1.50 2
e
 

Kogel: Kerstin Bosma 6.59 3
e
 

Speer: Suzanne Hartwig 28.74 3
e
 

 Kerstin Bosma 16.25 6
e
 

Vrouwen Masters: 
100m: Irma Korpershoek 15.80 4

e
 

200m: Irma Korpershoek 33.55 10
e
 

Hoog: Irma Korpershoek 1.25 2
e

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Gert Ruinemans Loopavond op 15 juli 2005 te Steenwijk. 

 
Jongens D: 
1 E.M.: Patrick Postma 5.41.9+ 
Ver: Gerdo van Dalen 3.66 
Discus: Gerdo van Dalen 19.54 
Meisjes C: 
300m: Inge Bootsma 44.9+  
Jongens C: 
150m: Yoran van Dalen 20.2 
300m: Ydo Homma 43.5+ 
Ver: Yoran van Dalen 4.47 
Discus: Yoran van Dalen 26.02 
Meisjes B: 
Discus: Josiene vd Woude 24.80 
Jongens B: 
150m: Reinier Renting 18.7 
 Sjors Verheijde 19.0 
300m: Reinier Renting 40.0 
1 E.M.: Stefan Postma 4.44.4 
Jongens A: 
1 E.M.: Bas Kluitenberg 4.54.2 
10 km: Gerjan Petter 39.16.3 
Vrouwen: 
1 E.M.: Kerstin Bosma 10.09.6 
10 km: Ivonne Wessels 48.55.5 
Discus: Kerstin Bosma 16.42 
Vrouwen Masters V35: 
150m: Irma Korpershoek 24.4+ 
300m: Irma Korpershoek 56.0 
10 km: Trees van Veen 47.26.4 
Ver: Tineke Boes 2.67 
Discus: Irma Korpershoek 14.84 

 Tineke Boes 13.79 
Vrouwen Masters V45: 
1 E.M.: Marrie Sterkenburgh 6.57.1+ 
10 km: Joke vd Veen 1.00.14.3 
Ver: Trijntje Dijkstra 4.05 
 Janny Petter 2.30 
Discus: Trijntje Dijkstra 20.33 
 Linda Wibbelink 19.05 
 Janny Petter 12.04 
Mannen: 
150m: Martin Kielema 18.3 
300m: Martin Kielema 40.7 
10 km: Egbert Vink 46.46.0 
Mannen Masters M40: 
150m: Freddie Bouma 20.6+ 
 Gert-Jan van Dalen 22.4 
300m: Freddie Bouma 44.2+ 
10 km: Peter Visser 33.08.0 
 Wolter vd Veen 34.59.1 
 Klaas vd Veen 37.39.6 
 Klaas de Haan 38.58.6 
 Freddie Bouma 44.08.1 
 Peter Wemer 56.33.3 
Discus: Gert-Jan van Dalen 18.70 
Mannen Masters M50: 
150m: Bennie Overvelde 26.0 
10 km: Thijs Stienstra 38.52.5 
Discus: Bennie Overvelde 15.46 
Mannen Masters M60: 
10 km: Joop Bomert 47.14.6+ 
 Wim van Oosten 48.56.0 



Neerd Nederlandse Kampioenschappen Meerkamp op 16 en 17 juli 2005 te Assen. 
 
Meisjes D: 60mHor: Hoog: Speer: Ver: Kogel: 600m: Totaal: 
24 Eline Luijten 11.70 1.15 10.53 3.35 7.34 2.06.79 1899 
27 Rianne Kamerbeek 14.44 1.05 14.27 3.08 7.59 2.04.76 1669 
Jongens D: 80m: Ver: Speer: 80mHor: Hoog: Kogel: 1000m: Totaal: 
 8 Joey Woudstra 11.06 3.82 34.20 15.52 1.55 8.55 3.45.88 3410 
23 Pim Wubben 12.56 3.45 22.46 18.44 1.30 6.61 3.57.66 2380 
Meisjes C: 80mHor: Hoog: Kogel: 150m: Ver: Speer: 600m: Totaal: 
14 Inge Bootsma 14.46 1.45 6.59 20.99 4.34 16.06 1.45.24 3248 
23 Gerda Korpershoek 16.25 1.35 7.51 22.09 3.72 21.92 2.00.94 2785 
Jongens C: 100m: Ver: Kogel: Hoog:100mHor: Discus: Speer: 1000m: Totaal: 
18 Ydo Homma 13.87 4.46 8.45 1.45 20.14 22.50 24.61 3.03.28 3873 
Meisjes B: 100mHor: Hoog: Kogel: 200m: Ver: Speer: 800m: Totaal: 
 4 Nikki Woudstra 16.16 1.65 11.49 27.58 5.05 28.14 2.47.95 4280 
12 Josiene vd Woude 18.58 1.40 8.34 31.06 4.15 21.30 2.57.37 2820 
Jongens B: 100m: Ver: Kogel: Polsh;110mHor: Discus: Hoog: Speer: 1500m: Totaal: 
 5 Reinier Renting 12.96 4.46 7.98 2.10 18.13 26.06 1.55 28.44 4.24.70 3665 
Vrouwen: 100mHor: Hoog: Kogel: 200m: Ver: Speer: 800m: Totaal: 
 2 Suzanne Hartwig 17.90 1.57 8.59 30.31 4.27 26.22 2.53.78 3300  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Pupillenwedstrijd op 16 juli 2005 te Krommenie. 
 
Meisjes Pup B: 40m: Hoog: Kogel: 1000m: Totaal: Plaats: 
Mathilde Spitzen 8.1 1.00 5.23 4.22.9 1002 14

e
 

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

Vincent Spitzen -.- -.- 6.24 -.--.- 421 22
e
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Baanwedstrijd op 20 juli 2005 te Leiden. 

 
Mannen Masters M40:  1500m:   Jan Groen   4.59.9    11

e
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Baanwedstrijd op 31 juli 2005 te Den Haag. 

 
Mannen Masters M40:   3000m:   Jan Groen    10.16.89   3

e
. 

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

Dutch Challenge op 13 augustus 2005 te Santpoort. 
 

Meisjes C:     300m Horden:   Inge Bootsma    48.77 serie,  finale 49.59  2
e
. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Baanwedstrijd op 19 augustus 2005 te Apeldoorn. 

 
Meisjes B: 
150m: Annelies Fortuin 19.95 
 Mariska Fortuin 22.0 

100m Hor: Annelies Fortuin 16.10 
Ver: Annelies Fortuin 5.28 
 Mariska Fortuin 4.59

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

Baanwedstrijd op 24 augustus 2005 te Leiden. 
 

Mannen Masters M40:   3000m:    Jan Groen     10.26.68   6
e
. 

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

Baanwedstrijd op 25 augustus 2005 te Naaldwijk. 
 

Mannen Masters M40:    1500m:    Jan Groen     5.03.5 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Koninkrijks spelen van 23 tot 29 juli 2005 te Curaçao. 
 
Hoog: Nikki Woudstra 1.68 2

e
 

Ver: Nikki Woudstra 5.19 2e 
kogel: Nikki Woudstra 12.00 2

e         
Zw.Estaff.: Ned.ploeg met Nikki 2.25.50 2e

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



Rob Druppers meeting op 27 augustus 2005 te Utrecht. 
 
Meisjes Pup B: 40m: Ver: Balw.: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 
Mathilde Spitzen 8.08 3.07 18.70 975 2

e
 4.33.20 3

e
 

Jongens Pup B: 
Lennert Petter 8.06 2.91 33.09 1127 7

e
 4.24.91 5

e
 

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

Vincent Spitzen 10.79 3.07 7.62 1198 8
e
 4.11.96 5

e
 

Alleard Petter 11.50 3.08 5.67 997 10
e
 4.12.71 6

e
 

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

Landelijke C-spelen op 27 augustus 2005 te Amsterdam. 
 
Jongens C: 
800m: Ydo Homma 2.14.65 33

e
 

Meisjes C: 
80m: Gerda Korpershoek 11.75 serie 
600m: Inge Bootsma 1.43.69 15

e
 

 Yvonne de Vries 1.51.69 43
e 

 
300mHor: Inge Bootsma 49.34 serie 
Ver: Yvonne de Vries 4.25 44

e
 

Speer: Gerda Korpershoek 23.67 36
e

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

Landelijke D-spelen op 4 september 2005 te Amsterdam. 
 
Meisjes D, 1

e
 j.: 

60m: Eline Luijten 9.56 serie 
60mHor: Eline Luijten 12.17 serie 
Jongens D, 1

e
 j.: 

Ver: Pim Wubben 3.71 27
e
 

Speer: Pim Wubben 21.39 24
e 

 
Jongens D, 2

e
 j.: 

1000m: Patrick Postma 3.30.35 35e 
Hoog: Joey Woudstra 1.50 5

e
 

Speer: Joey Woudstra 32.00 11
e

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

Landelijke Finale B-junioren competitie op 4 september 2005 te Bergen op Zoom. 
 
Meisjes: 
4x100m: Start ’78 51.65 690 
100m: Mariska Fortuin 13.55 581 
 Inge Bootsma 13.93 ----- 
400m: Inge Bootsma 1.02.79 694 
 Gerda Korpershoek 1.10.23 ----- 
800m: Yvonne de Vries 2.37.50 594 
100mHor: Annelies Fortuin 15.42 704 
 Mariska Fortuin 16.91 ----- 

Hoog: Nikki Woudstra 1.60 832 
 Judith de Groot 1.40 ----- 
Ver: Annelies Fortuin 5.42 776 
 Josiene vd Woude 4.33 ----- 
Kogel: Nikki Woudstra 11.12 663 
 Leonie Halman 8.25 ----- 
Discus: Josiene vd Woude 24.24 420 
 Leonie Halman 21.24 ----- 
Speer: Judith de Groot 26.36 531 
 Gerda Korpershoek 25.90 ----- 
 Totaal 6

e
 met 6485 punten.

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

Baanwedstrijd op 2 september 2005 te Gouda. 
 

Mannen Masters:   3000m:    Jan Groen    10.07.89   4
e
. 

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



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zaterdag 25 juni Steenwijk dinsdag 26 juli Diever  4e Brinkloop

Jeugd 1,9km 1e Arnout Westerbeek 8.28 H 10km 1e Jan Scheenstra 32.50

11e Klaas de Haan 37.40

donderdag 30 juni  De Wijk  wegloop H 5km 1e Klaas vd Veen 17.03

mei 1km 1e Mathilde Spitzen 3.38 6e Gerjan Petter 18.01

jo  2km 4e Vincent Spitzen 10.04 11e Freddie Bouma 19.17

H  5km 1e Stefan Postma 16.41

19e Egbert Vink 19.59 dinsdag 2 augustus Diever  5e Brinkloop

44e Anne Bartelds 22.15 H 10km 8e Jan Bos 40.24

57e Wolter Schapelhouman 23.50 H 5km 17e Egbert Vink 20.48

25e Anne Bartelds 22.40

zaterdag 2 juli Heerde  weg

H40 15km 3e Heerke Postma 52.14 vrijdag 5 augustus  Dalfsen  wegloop

16e Klaas vd Veen 59.12 H40  1/2 mar 4e Wolter vd Veen 1.19.18

H 5km 2e Stefan Postma  JB 17.22 54e Hans Versteeg 1.36.48

H 5km 8e Gerjan Petter 17.43

dinsdag 5 juli Diever  1e Brinkloop

H 10km 1e Jan Scheenstra 33.19 zaterdag 6 augustus  Blokzijl  33e Kolkloop

10e Jan Bos 39.49 Hs  8km 2e Jan Scheenstra 26.05

25e Albert Vaartjes 42.24 15e Gerjan Petter 31.33

17e Egbert Vink 33.17

zaterdag 9 juli  Oude Willem  wegloop H40  8km 5e Klaas vd Veen 28.29

H 40  10mijl 4e Albert Vaartjes 1.14.56 6e Wolter vd Veen 28.32

H40  1/2 mar 3e Klaas de Haan 1.26.24 9e Klaas de Haan 30.12

H50  1/2 mar 2e Gerrit Greven 1.33.22 15e Henk Jan Kamerbeek 32.56

D45  10km 1e Grietje Boxum 1.07.18 H50  8km 2e Jan de Lange 30.33

3e Harm Bakker 31.07

dinsdag 12 juli  Diever  2e Brinkloop 9e Anne Bartelds 37.55

H 10km 6e Gerrit Greven 40.10 recr Nico Janssen 38.47

8e Henk Veenstra 41.34 H60  8km 2e Joop Bomert 35.58

9e Jan Bos 41.46 D35  8km 2e Trees van Veen 37.16

13e Albert Vaartjes 43.51 me11/14 1,5 4e Laura Rook 6.27

H  5km 4e Klaas vd Veen 17.26 jo11/14 1,5km 5e Yoran van Dalen 5.47

11e Gerdo van Dalen 7.00

zaterdag 16 juli  Diever wegloop me 8/10 1km 5e Mathilde Spitzen 4.43

H  22km 1e Jan Scheenstra 1.24.35 9e Lisa Huisman 6.43

3e Wolter vd Veen 1.30.32 jo 8/10 1km 6e Vincent Spitzen 4.16

6e Klaas vd Veen 1.34.42 me t 7 500m 5e Kimberley Huisman 2.33

12e Jan Bos 1.39.20

19e Gerard Bolding 1.42.42 dinsdag 9 augustus Diever  6e Brinkloop

H 32 km 4e Gerrit Greven 2.30.31 H 5km 11e Egbert Vink 20.00

dinsdag 19 juli  Diever  3e Brinkloop zaterdag 13 augustus Tuitjenhorn wegloop

H 5km 18e Egbert Vink 22.25 H40 7km Harm Bakker 26.20

21e Anne Bartelds 22.36

zaterdag 13 augustus De Blesse wegloop

woensdag  20 juli  Voorthuizen wegloop Hs 10km 2e Jan Scheenstra 33.08

H40 10km 9e Heerke Postma 34.19 7e Henk Jan Hielkema 38.36

H  5km 5e Stefan Postma 17.01 H40 10km 2e Heerke Postma 34.36

19e Patrick Postma 19.38 3e Jan de Lange 37.06

jo t/m12 1400m 9e Vincent Spitzen 8.54 8e Albert Vaartjes 44.45

me t/m9 700m 3e Mathilde Spitzen 6.25 9e Joop Bomert 46.29

jo t/m9  700m 4e Otto Quandt 5.39 11e Nico Jansen 48.17

Hneo 5460m 1e Stefan Postma (JB) 19.31

vrijdag 29 juli Oldelamer baggerrace 3e Gerjan Petter (JA) 20.16

D. 2,5km 1e Alice Hoekstra 20.42 Jeugdlopen, zie volgende clubblad

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 Langezwaag.

Aangezien ik niet altijd thuis ben, kun je ook per E-mail inschrijven. Het E-mail adres is: j.m.hes@planet.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: Jolanda Hes, De Klamp 10, 8404 GL  LANGEZWAAG.

Telefoon: 0513-688058. Banknummer: 36.12.20.030.

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

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

t/m donderdag 29 september, zie clubblad juli 2005 of website www.start78.nl

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

vrijdag 30 september Rolde wegloop 21km-16km-10km

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

zaterdag 01 oktober Drachten wegloop 21km-10km

zaterdag 01 oktober Ommen bosloop 11,6km-7,6km-4km-1,6km

zaterdag 01 oktober STEENWIJK baan clubkampioenschappen

zaterdag 01 oktober Wijster wegloop 10km-5km

zondag 02 oktober Lelystad wegloop 15km-10km-5km-2,5km

dinsdag 04 oktober Harderwijk baan senioren/masters/junioren

zaterdag 08 oktober Assen wegloop 15km-12km-9km-6km-3km

zaterdag 08 oktober Hardenberg crossloop 12km-6km (prestatie)

zaterdag 08 oktober Leeuwarden wegloop 10km-7,5km-5km-2,5km

zondag 09 oktober Emmeloord wegloop 15km-12,5km-10km-7,5km-5km

zondag 09 oktober Groningen wegloop 4mijl (6,4km)

zondag 09 oktober Lelystad wegloop 21km-10,5km

dinsdag 11 oktober Epe baan senioren/masters/junioren-AB (instuif)

donderdag 13 oktober Zwolle baan 5000m en coopertest

zaterdag 15 oktober Harderwijk crossloop 10km-6,5km-5km-2,5km-2km

zaterdag 15 oktober Meppel wegloop 21km-10km

zaterdag 15 oktober Oranjewoud bosloop 6km-3km

zaterdag 15 oktober Workum wegloop 15km-10km-5km 

zaterdag 15 oktober Zuidlaren wegloop 10km-5km-2,2km

zondag 16 oktober Amsterdam wegloop marathon

zondag 16 oktober STEENWIJK baan werpen senioren/masters/junioren

zaterdag 22 oktober Stadskanaal wegloop 20km-15km-10km-5km

zaterdag 22 oktober Veenhuizen crossloop 10km-5km-3km

zaterdag 22 oktober Zwaagwesteinde wegloop 21km-15km-10km-5km

zondag 23 oktober Leeuwarden wegloop uurloop en 1/2 uurloop

zaterdag 29 oktober Dwingeloo AVD-cross 8km-6km-4km-3km-2km-1km

zaterdag 29 oktober Heerde wegloop 15km-10,8km-5km-2km-1km

zaterdag 29 oktober Holten wegloop 16km-8km-3,2km

zaterdag 29 oktober Reusel indoor junioren-D/pupillen

zondag 30 oktober Dronten bosloop 11km-8,3km-5,5km-2,8km

zondag 30 oktober Enschede indoor alle klassen

zondag 30 oktober Harderwijk bosloop 15km-10km-5km-1,6km

zondag 30 oktober Zwolle wegloop 15km-10km-5km-3km-1,5km

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

zaterdag 05 november Dronten crossloop 8km

zaterdag 05 november Epe wegloop 21km-10km-5km

zaterdag 05 november Groningen plantsoenloop 7km-5,2km-3,5km-3km-1,2km

zaterdag 05 november Lemele wegloop 10km-5km

zondag 06 november Haaksbergen wegloop 11,2km-8,4km-5,6km

zondag 06 november Sneek wegloop 8,2km

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.    


