


TRAININGSTIJDEN

Steenwijk:

Maandag: 19.00-20.30 Lange Afstandsgroep Oerthebaan Jebbe

Dinsdag: 17.45-19.00 Alle pupillen Oerthebaan Ina, Sjors, Inge

17.45-19.00 C/D junioren Oerthebaan Reinier, Leonie

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

19.30-20.30 Loopgroep voor beginners Woldberg/Oerthebaan Ina

19.30-20.45 Recr. loopgroepen voor beginners Woldberg/Oerthebaan Thijs

Woensdag: 19.15-20.45 Recr. loopgroep voor gevorderden Vanaf Oerthebaan Rob

19.15-20.45 Lange Afstandsgroep Vanaf Oerthebaan Jebbe

19.30-20.30 Sportief wandelen, even weken Oerthebaan Bennie

Donderdag: 16.30-17.30 Pupillen B, C, mini Gymzaal Eekeringe Ina

18.00-19.00 C/D junioren+ A-pupillen Oerthebaan Ina, Tineke, Reinier, Leonie

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

19.00-20.30 recreanten senioren en masters Oerthebaan Ina

Vrijdag 18.30-20.30 krachttraining Oerthebaan Roderic

Zaterdag: 09.30-10.30 Recreatieve loopgroep Woldberg Thijs

9.30-10.30 Loopgroep voor beginners Woldberg Ina

Wolvega:

Maandag: 19.15-20.45 Recreatieve loopgroep Vanaf Molenwiek Folkert

Dinsdag: 17.30-18.45 Pupillen B, C, mini Gymzaal Heidepolle Tineke, Joey

19.00-20.30 Pupillen A, Junioren + Sen + Vet Molenwiek Tineke

Woensdag: 19.30-20.30 Sportief wandelen, oneven weken Parkeerpl vierkant Bennie

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

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 2000 en later € 17,10 € 12,05

Pupillen C 1999 € 20,50 € 12,05 € 6,65

Pupillen B 1998 € 20,50 € 12,05 € 6,65

Pupillen A 1996/1997 € 22,00 € 12,05 € 6,65

Junioren D 1994/1995 € 26,10 € 12,90 € 11,55

Junioren C 1992/1993 € 26,10 € 12,90 € 11,55

Junioren B 1990/1991 € 30,00 € 12,90 € 11,55

Junioren A 1988/1989 € 30,00 € 12,90 € 11,55

Senioren/ veteranen 1x 1987 en eerder € 24,60 € 13,80 € 18,60 (facultatief)

Senioren/ veteranen 2x trainen/week € 39,50 € 13,80 € 18,60 (facultatief)

Sportieve wandelaars € 18,10 € 13,80 € 0,00

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

€47,50 per jaar exclusief KNAU afdracht en wedstrijdlicentie.

Ingeval van verhindering voor de trainingen door ziekte, blessures, zwangerschap

of anders, kan een verzoek worden gedaan bij de penningmeester voor tijdelijke 

stopzetting van de contributie. Bij positieve beoordeling van de penningmeester zal 

de stopzetting ingaan vanaf het eerste volledige kwartaal na de datum van het 

verzoek doch niet eerder dan 3 maanden na het ontstaan van de verhindering.

elk kwartaal door middel van een uitschrijfformulier te verkrijgen bij je trainer(ster). 

Adreswijzigingen ook via de ledenadministratie.

Mutaties: Opzeggingen alléén bij de ledenadministratie vóór het einde van 



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

Sportpark de Molenwiek, Kruistraat 7, 8471 HH  WOLVEGA

www.start78.nl

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 ella-dejong@planet.nl

Harry van der Woude Kerkeweg 9, 8485 JJ Munnekeburen 0561 481 957 harryvanderwoude@hetnet.nl

Harry Renting Struikheide 2, 8331 ZC  Steenwijk 0521 523 725 harry@renting.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 Inge Bootsma 0561 441 852

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

     Het Garnizoen 17, 8332 GE  STEENWIJK Ingrid Tolsma 0521 514 795

Ella de Jong 0521 516 589 Reinier Renting 0521 523 725

Henk van der veen 0521 588 923 Sjors Verheijde 0521 513 395

Nel Zwerver 0521 381 285 Nikki Woudstra 0561 615 723

Riki Creemers 0527 231 945 Ina van der Wel 0521 523 099

Materiaalcommissie Leonie Halman 0561 441 093

VACATURE!!!!!!!!!!!

Jury- coördinator

Nel Zwerver 0521 381 285 Trainers weg

Cursus- coördinator Bennie Overvelde 0561 615 687

Nel Zwerver 0521 381 285 Folkert Sterkenburgh 0513 682 524

Wedstrijdsecretariaat: Thijs Stienstra 06 2716 0604 0521 517 376

Uitwedstrijden 0513 688 058 Rob van der Wel 06 2469 9334

Jolanda Hes, tel: 0513 688 058 j.m.hes@planet.nl Jebbe Westerbeek 0521 517 830

 de Klamp 10, 8404 GL  LANGEZWAAG, bank 36.12.20.030 Peter Visser 0561 452 938

Thuiswedstrijden: Ina van der Wel 0521 523 099

Riki Creemers, tel: 0527 231 945 riki-start78@hotmail.com

Kloosterdijk 4, 8376 EK  OSSENZIJL, bank 32.20.31.028

Inschrijvingen wedstrijden Wolvega: Trainerscoördinator

Tineke Jonkman, tel: 0561 451 003 tineke50@hotmail.com Ella de Jong 0521 516 589

Wollegras 5, 8471 WH  WOLVEGA

Technische commissie: Jeugdcommissie:

Freddie Bouma 0521 518 280 freddiebouma@wanadoo.nl Suzanne Hartwig

Harry van der Woude 0561 481 957 wilmakoetsier@hetnet.nl Nikki Woudstra

Hans Spitzen 0521 360 322 hspitzen@hetnet.nl Judith de Groot

Ivonne Wessels 0521 523 294 ivonne.wessels@planet.nl Kantinecommissie:

Ella de Jong, Trainerscoördinator  0521 516 589 ella-dejong@planet.nl Freddie Bouma

Peter Weerman

Sponsor/ advertentiecommissie Rob van der Wel

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

Peter Wemer 0561 617 208 wemwijn@zonnet.nl

Ereleden:

Redactie clubblad: kopij bij voorkeur digitaal aanleveren Arjen Guikema

Hendrik-Jan Doevendans 0521 522 514 hj@doevendans.net Evert Roffel

Capellestraat 138 8331 LB  STEENWIJK Paul Kaastra

Folkert Sterkenburgh 0513 682 524 sksterkenburgh@hetnet.nl Jan de Krijger

Sietske Sterkenburgh 0521 380 165 erwinensietske@zonnet.nl Hans Hes

Distributie clubblad:

Folkert Sterkenburgh, Wolvega 0513 682 524 Clubarchief:

Jan Pol, Steenwijk e.o. 0521 512 524 Rob en Ella de Jong
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In dit nummer 

 

 
 

Redactioneel 
door Hendrik-Jan Doevendans 

 
Beste Lezers, 
 
Gelukkig nieuwjaar! 
Dat is een beetje laat natuurlijk, maar ja, het clubblad komt 
nou eenmaal niet eerder uit. In ieder geval gaan wij van de 
redactie er weer flink tegenaan in dit nieuwe jaar. Helpt u 
mee? 
 
Het is dit jaar een winter van niks. Dat mogen we objectief 
wel vaststellen. Echter, daar zijn wat mij betreft een 
heleboel pluspunten aan verbonden. Geen sneeuw op de 
weg. Geen ruitenkrabben. Lekkere temperatuur. Als het 
zonnetje schijnt lijkt het wel voorjaar! Zelfs de eerste 
sneeuwklokjes en krokusjes komen al op. De natuur is flink 
in de war. 
 
Nu ook de dagen al weer beginnen te lengen is het weer tijd 
om aan een clubblad te beginnen. Dat had wat voeten in de 
aarde deze keer. We hebben menig stukjesschrijver even 
moeten aansporen. Ach ja, vakantie achter de rug zullen we 
maar zeggen.  
 
Er is weer een hoop gebeurd. Zo was er de 30 van de 30

ste
, 

we hebben de Egmond Halve Marathon gehad, de 
Hunebedloop in Havelte en het indoorseizoen is aan de 
gang. 
 
Dat laatste leverde een mooie gouden medaille op voor 
Boudewijn Luijten die bij het kogelstoten Nederlands 
kampioen werd en ook de limiet haalde voor het Europees 
Jongeren Kampioenschap later dit jaar in Hengelo. 
 
Een mooie 3

e
 plaats was weggelegd voor Nikki Woudstra 

bij het hoogspringen. Zo zie je maar! Start’78 doet nationaal 
mee. En straks dus ook internationaal. 
 
Ik wens u veel leesplezier in deze afwisselende starter! 
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Van de voorzitter 
Rob van der Wel 

 
Op de allereerste plaats wil ik Boudewijn 
Luyten van harte feliciteren met zijn geweldige 
prestatie bij het kogelstoten in Groningen waar 
hij Nederlands Jeugdkampioen werd. Het leek 
immers een beetje op grootspraak toen hij bij 
zijn verkiezing tot sportman van het jaar 2006 
in Steenwijk zei, dat dat zijn volgende doel 
was. Maar hij flikte het toch maar! 
Natuurlijk ook een felicitatie aan Niki Woudstra 
die bij de kampioenschappen daar op haar 
favoriete onderdeel hoogspringen 3

e
 van 

Nederland werd. 
Het nieuwe jaar 2007 is alweer een aantal 
weken oud en ik hoop dat jullie allemaal een 
vliegende start hebben gemaakt. Ik in ieder 
geval wél, al was het maar omdat ik over het 
stuur van mijn fiets ben gevlogen maar er 
gelukkig in slaagde om redelijk te landen. Ina 
vroeg zich af wanneer ik mij nu eindelijk eens 
zou gaan gedragen als en 50-plusser en het 
iets rustiger aan zou gaan doen. Ik kon haar 
geen duidelijkheid verschaffen. Integendeel! Er 
staat weer veel op de rails voor dit jaar en voor 
diegenen die van lopen houden een belangrijk 
berichtje… In de periode 22 t/m 25 maart 
bestaat nog voor een beperkt aantal personen 
de mogelijkheid om mee te gaan naar Praag 
voor de halve marathon aldaar (volledig 
verzorgd voor een bedrag van rond de € 200). 
Daarnaast gaan wij naar Parijs! Nog niet alle 
informatie is binnen, maar het gaat om een 3-
daagse reis naar die buitengewoon fraaie stad 
van 13 t/m 15 oktober. Op 14 oktober wordt 
daar een 20 kilometerloop georganiseerd. 
Meer informatie volgt uiteraard nog, hou 
rekening met een prijs van ongeveer € 155,- + 
€ 22,- voor het mee doen aan de loop. 
Wanneer je belangstelling hebt, stuur dan een 
e-mailbericht aan ina.gerding@wanadoo.nl 
Bij voldoende belangstelling zetten wij opnieuw 
reisbureau Robina in en volgt er snel meer 
info.  
 

Sportief wandelen 
 
Langs deze weg  wil deze groep weer eens de 
aandacht op zich vestigen. Er kunnen nog 
steeds meer mensen bij. Hierbij denken we 
aan geblesseerde hardlopers die moeten 
wachten tot ze weer kunnen hardlopen.  
Doe niet niks, maar kom dan bij de sportief 
wandelgroep! 
We wandelen niet zo maar wat. Er wordt aan 
loopscholing, intervaltraining en lenigheids-
oefeningen gedaan. En Bennie weet nog veel 

meer dingen te bedenken, dus afwisseling 
genoeg! 
Het is voor mannen en voor vrouwen. 
Vraag: Maak mensen in uw omgeving 
enthousiast voor deze wandelsport. 
Men mag 4 keer gratis meelopen.  Woensdag 
avond 19.30 uur tot 20.30 uur. 
De oneven weken in Wolvega en de even 
weken dus in Steenwijk Tijdens de zomerklok 
lopen we in het buitengebied. 
Aanmelden en meer informatie bij :  
Bennie Overvelde    tel. 0561 – 615687 
Nel Zwerver             tel. 0521 - 381285 
 
 

Geslaagd! 

 
Ina van der Wel heeft in December met goed 
gevolg de cursus Jeugdatletiekleider 
afgesloten. Gefeliciteerd! 
 
 

Nieuwe juryleden 
 
In november en december heeft een groep van 
16 personen de cursus jury-algemeen gevolgd. 
Dit was weer eens een grote groep en ze zijn 
allemaal geslaagd!!! Proficiat!!!!!! 
De nieuwe juryleden zijn: 
 
Kerstin Bosma       Marga Bijdevaate  
Leonie Halman       Else Henneke 
Diny Jansen         Klaas Lok 
Marry van Oosten     Wim van Oosten  
Bennie Overvelde    Janny Petter 
Gerjan Petter        Peter Visser  
Astrid Vreeburg       Helma Wemer  
Anja Wijnen          Niek Wijnen 
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Nationale sportpas 
Activeer nu de Nationale Sportpas en profiteer 

van de vele kortingen! 
 
De Nationale Sportpas biedt iedereen die lid is 
van een sportvereniging veel nieuwe 
kortingsaanbiedingen bij een groot aantal 
bedrijven. Dit geldt dus ook voor alle leden van 
de Atletiekunie. De bedrijven waar sporters 
met een pas vanaf nu korting kunnen krijgen 
zijn uiteenlopend: van Oad Reizen tot Total, 
van Expert tot Perry Sport + Outdoor, De Lotto 
tot de NS en Sanoma (met o.a. Sportweek, 
Nieuwe Revu en Autoweek), Oxxio, OHRA 
Bank VISA Card, AD Sportwereld. Bovendien 
zijn de kortingen structureel, bij elke aankoop 
krijgt het lid dus korting.  
 
De Nationale Sportpas is een initiatief van 
NOC*NSF, de sportbonden en hun 
aangesloten verenigingen, in samenwerking 
met een aantal grote Nederlandse retailketens 
en bedrijven. Elke sporter die lid is van een 
sportvereniging, krijgt gratis zijn/haar 
lidmaatschapspas met het logo van de 
Nationale Sportpas erop als de betreffende 
sportbond is aangesloten. Op vertoon van 
deze Nationale Sportpas ontvangt een sporter 
een bepaald percentage korting over de 
aankoop op zijn of haar persoonlijke Sportpas-
tegoed. Via de website 
www.nationalesportpas.nl kan men dit gaan 
besteden of overboeken op de eigen 

bankrekening. De aangesloten bedrijven 
maken daarnaast ook nog een kleiner bedrag 
over naar de Nationale Sportpas. Deze 
bijdrage is bedoeld om de georganiseerde 
sport in Nederland te versterken. Kortom, 
sporters hebben zelf voordeel en steunen 
indirect hun bond of vereniging! 
 
Sporters die meedoen kunnen toegang krijgen 
tot hun gespaarde Sportpastegoed als zij zich 
aanmelden op de site 
www.nationalesportpas.nl. Hier krijgen ze een 
persoonlijke pagina met een overzicht van hun 
kortingen en het gespaarde bedrag. Via 
verschillende online Sportpas-shops kan men 
vervolgens aankopen doen zoals tickets voor 
sportevenementen, (sport)reizen en natuurlijk 
sportartikelen. Of het tegoed overboeken naar 
de eigen bankrekening. De sporters sparen 
dus geen punten maar geld! 
 
De Nationale Sportpas bevat een unieke 
individuele code (cijfers onder de barcode, 
rechtsonder op de pas), die gekoppeld is aan 
de naam van de houder van de pas. Indien 
een lid van de Atletiekunie een nieuwe 
sportpas ontvangt (bijvoorbeeld door 
overschrijving naar een andere vereniging) zal 
op de nieuwe sportpas weer dezelfde 
individuele code vermeld worden.  
Als gevolg van technische aanloopproblemen 
in het eerste jaar (2006) is dat bij sommige 
sportpassen nog niet goed gegaan. Vanaf 
2007 worden de sportpassen van de 
Atletiekunie op basis van het nieuwe 
ledenprogramma Renflex aangemaakt, en de 
verwachting is dat alle aanloopproblemen 
hiermee zijn opgelost.  
 

 
 
dit staat op één regel

Start nieuwe Loop Je Fit cursus 
 
Op vrijdag 13 april én op zaterdag 14 april starten er twee cursussen. Namelijk één op sportpark 
Molenwiek in Wolvega (clubgebouw SIOS) en één op de atletiekbaan in Steenwijk. Beide groepen 
trainen dan op de dinsdagavond samen in het bos rond de Woldberg. 
De cursus duurt 10 weken en bestaat uit 20 trainingen. Na 10 weken zijn de deelnemers in staat om 
30 minuten aaneengesloten hard te lopen. 
De cursuskosten bedragen € 35,- voor niet leden. Voor leden van Start’78 die bijvoorbeeld na een 
langdurige blessure de draad van het lopen weer op willen pakken, is de cursus ook zeer geschikt. 
Voor leden is het meedoen aan de cursus gratis. 
Nieuwe deelnemers ontvangen een hand out met allerlei loopwetenswaardigheden, een mooi t shirt 
én –na afloop- een bewijs van deelname (certificaat). 
 
Wanneer jullie potentiële deelnemers kennen of zelf meer informatie willen, dan kun je contact 
opnemen met Ina Gerding of Rob van der Wel (0521-523099) of via ina.gerding@wanadoo.nl 
 
Het zou met name leuk zijn, wanneer er veel deelname is in Wolvega waar deze cursus nu voor de 
eerste keer wordt gehouden. 
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Jarig in maart  

 

   

        

Alvast van harte gefeliciteerd en     

een fijne dag toegewenst namens 'Start 78'   
        

        

Maart       

1-3 Jacob Dolstra 8-3 Marianne Gantzert 18-3 Kitty de Jong 

2-3 Jan Groen  9-3 Wieneke Bolding 19-3 Arjen Guikema 

2-3 Christa Smitstra 9-3 Pauline Keuzekamp 19-3 Cora Homma 

3-3 Marijke de Kan 10-3 Chris Pols  19-3 Rinske Sterkenburgh 

5-3 Nico Essing  11-3 Trijntje Costeris 21-3 Ferna Buiter 

6-3 Paul van de Berg 12-3 Marieke Kellij 23-3 Ivan Versteeg 

6-3 Britt Pluim  13-3 Sjors Verheijde 27-3 Wolter Bosscha 

6-3 Jolanda van Zanten 14-3 Lina de Boer  29-3 Wouter Deems 

7-3 Patrick Postma 17-3 Ina Gerding    

        

Nieuwe leden       

Jannick Hemstede - Pupil B Denutha Ruinemans - Recreant Marry van Oosten - Recreant 

Alie Terluin - Recreant  Koen de Jong - Junior B  Coby Luijten - Recreant 

Anja Wijnen - Recreant  Marjan van Bijssum - Recreant Soraya van der Wiel - Pupil C 

Marga Bijdevaate - Recreant Sven de Groot - Minipupil  Clara Schotsman - Recreant 

Eric Stuiver - Pupil C  Daniëlle de Koe - Pupil C  Ines Grevelink - Recreant 

Wea ter Wal - Recreant  Sylvia Visser - Junior B  Ferna Buiter - Recreant 

Wesley Hoekstra - Pupil C  Simone van der Wal - Pupil C Auke Dijkstra - Recreant 

Peter Hoekstra - Pupil C  Stephan Versteeg - Junior B Hans Steinmeijer - Recreant 

Merel Winters - Pupil C  Christa de Vries - Pupil C  Jacob Dolstra - Recreant 

Rosalie Tissingh - Minipupil  Eddy Oosterkamp - Recreant Philip Slangen - Recreant 

Lina de Boer - Pupil C  Janny Petter - Recreant   

Tomas Vogels - Pupil A  Helma Wemer - Recreant  

 

Gezocht: Collega 
 
Wij van de redactie zijn op zoek naar een collega ter aanvulling van onze activiteiten. 
We zoeken een type razende Roelant. Altijd op zoek naar nieuwtjes en niet te beroerd om 
stukjesschrijvers flink achter de broek te zitten. 
 
Wij bieden: een plaats in een enthousiast team en een snelle en volledig integratie in de club. 
Binnen de kortste keren weet jij wat er gebeurt en waar en hoe. 
 
Wij zoeken: Een enthousiast redactielid die bereid is één of twee uurtjes in de week te besteden 
aan het clubblad. 
 
Je stukjes kunnen eventueel ook op de website geplaatst worden. Kennis van websites bouwen is 
geen vereiste. 
 
Belangstellend? Stuur een email naar: hj@doevendans.net of bel met: 0521 522 514 
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De dag van Luijten 
 
De dag van Boudewijn Luijten kon met het 
EJK-ticket op zak niet meer stuk. Eerder op de 
dag was de eindexamenleerling HAVO al 
Nederlands kampioen geworden. Luijten traint 
tegenwoordig zes tot zeven keer per week. 
Twee keer per week reist hij naar Papendal om 
met Gert Damkat te trainen en ook de andere 
trainingen gaan op zijn schema’s. Dat werpt 
zijn vruchten af voor de Steenwijker die vorig 
jaar nog een pr van rond de 15,50 had 
staan.:‘ik heb nog nooit zo’n goede winter 
gedraaid. Heerlijk om die limiet nu al op zak te 
hebben. Dan kan ik rustig naar mijn eerste 
internationale toernooi toewerken. En in de 
zomer hoop ik ook de limiet met discus te 
halen.’ Daarvoor moet hij een halve meter 
verder werpen dan zijn huidige p.r. Dat moet 
met deze progressie makkelijk lukken. 
 
Bron:  Eric Roeske, Atletiekunie. 
 
 

10 vragen aan: 
Boudewijn Luijten 

 
Op 28 januari werd in Groningen het NK indoor 
voor junioren A gehouden. Boudewijn Luijten 
deed mee en werd Nederlands kampioen bij 
het kogelstoten en stootte bovendien de limiet 
voor het EJK in Hengelo later dit jaar! 
 
1. Nederlands kampioen, gefeliciteerd, hoe 
voelt dat? 
Gortdroog: Ja, leuk wel ja. Of zat het er wel 
een beetje in? Nou, ja het zat er wel een beetje 
aan te komen, maar het is dan toch geweldig 
als het er ook uitkomt op een goede manier. 
2. Ben je al eerder Nederlands Kampioen 
geweest? 
Nee, wel 5x tweede. Dan moet het extra leuk 
zijn om nu een keer te winnen. Ja, dat klopt 
wel ja. 
3. Heb je ver gestoten? 

Ja, ik ben wel redelijk tevreden over de afstand 
ja. In beide gevallen stootte ik een PR. Beide 
gevallen? Hoe zit dat? Nou, overdag stootte ik 
bij de junioren een PR van 17,51m en ’s 
avonds was er een sportgala waar ik ook aan 
meegedaan heb. Dat was bij de senioren en 
daar haalde ik met de 7 ¼ kg kogel 16,41m. 
4. Dit was een indoorwedstrijd, is indoor 
anders dan outdoor? 
Ja, bij kogelstoten is het altijd fijn dat de ring 
droog is en dat is indoor natuurlijk 
gegarandeerd. Outdoor is toch fijner want dan 
sta je lekker in de frisse lucht. Als het buiten 
droog is gooi ik sowieso liever buiten. 
5. Hoe lang doe je al aan atletiek? 
Al sinds mijn 8

e
 ofzo gok ik. Maar ik ben pas 

de laatste jaren echt lekker bezig. 
6. Wanneer ben je je gaan specialiseren? 
Nou, zo rond mijn 15

e
 ben ik me op het gooien 

gaan richten. Ik doe dus nog maar een jaar of 
drie aan gooien en werpen. Naast kogel doe ik 
namelijk ook nog discus. Ook daar wil ik me 
nog graag kwalificeren voor het EJK. 
7. Hoe vaak train je in de week? 
Een keer of zes. Ik doe heel veel kracht en 
techniek en daarnaast wat sprongoefeningen, 
kikkersprongen enzo. Ook doe ik nog een heel 
klein beetje sprinttraining af en toe. 
8. Hoe komt het dat je zo goed bent? 
Nou ja, je moet er een beetje aanleg voor 
hebben. Je moet explosief zijn en sterk. Ik leer 
vrij snel de techniek aan. Dat is toch wel 
belangrijk. Je moet je kracht goed kunnen 
controleren. Verder moet je veel inzet kunnen 
opbrengen. Ook heb ik een goede trainer. Ik 
train bij Gert Damkat, die is ook de 
bondscoach. Hij traint ook mannen als Rutger 
Smit enzo. 
9. Eet je een boel? 
Ja, wel vrij veel ja. Sinds kort heb ik een 
voedingsschema waar ik me zo goed mogelijk 
aan probeer te houden. Daar staat in hoeveel 
eiwitten enzo ik moet eten per dag. Maargoed. 
Ik moet vooral niet te veel snoepen. Zorgen dat 
ik gezonde dingen binnen krijg. Is het moeilijk 
om niet te snoepen? Ja, af en toe wel ja. 
Vooral rond kerst zondig je wel eens. Maar nu 
probeer ik me er weer zo goed mogelijk aan te 
houden. 
10. En nu het EJK, wat verwacht je daar 
van? 
Nou, best wel veel ja. Ik ga nu eerst erg hard 
trainen en dan ga ik weer heel erg mijn best 
doen. En dan zien we wel wat het wordt. Ik ga 
zeker weer erg mijn best doen. 
 
We wensen Boudewijn natuurlijk veel succes! 
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Het estafettestokje 
Jazlin Ruinemans 

 

 
De deadline voor het inleveren van kopij komt 
akelig dichterbij. Normaliter vind ik het 
schrijven van een stukje geen probleem, maar 
ik geloof dat ik last heb van het fenomeen 
writersblock. Natuurlijk kan ik een geijkt stukje 
schrijven over mijn atletiek historie, maar ik 
vraag me af of men daar in geïnteresseerd is? 
Wat is überhaupt de bedoeling van de rubriek 
‘het estafettestokje?’ Ik was in de 
veronderstelling dat ik na 20 jaar lid zijn wel 
een beetje op de hoogte zou zijn van het wel 
en wee binnen de club maar blijkbaar is dat 
niet het geval. Ik neem hierbij de vrijheid om 
deze rubriek naar eigen inzicht invulling te 
geven. Ik werd door mijn moeder 
gewaarschuwd dat ik het stokje overhandigd 
had gekregen. Menig duurloop heb ik zitten 
piekeren waarover ik zou gaan schrijven, want 
ik vind hardlopen in het bos het ideale moment 
om mijn gedachten eens de vrije loop te laten 
gaan. Zo bedacht ik me laatst dat ik in al die 
jaren dat ik hardloop nog geen fijner bos heb 
meegemaakt dan de Woldberg. Ik heb eigenlijk 
nooit stilgestaan bij deze luxe totdat ik naar 
USA vertrok om daar deel uit te maken van het 
UTEP (University of El Paso at Texas) 
trackteam. In het droge en dorre landschap 
waren het de familieparkjes en de footballfields 
waar ik mijn duurloopjes moest doen. Na een 
aantal weken alsmaar ontelbare hoeveelheid 
rondjes gerend te hebben, verlangde ik wel erg 

naar de bosrijke omgeving van Steenwijk. En 
nu ik alweer een tijdje in Zwolle woon, komt 
datzelfde gevoel bovendrijven. Het rondje 
centrum of het plaatselijke parkje begint 
behoorlijk te vervelen en mijn enige uitvalbasis 
is de heide in Wezep maar daar vind ik de 
loslopende schotse hooglanders een beetje 
beangstigend. Vorige week stond een lange 
duurloop op het programma en alleen op de 
Wolberg is het mogelijk om clubgenoten tegen 
te komen met wie je gezellig je duurloop 
vervolgd. Dat overkomt mij niet op de 
Wezepse heide of in de straten van Zwolle. In 
al die jaren dat ik nu lid ben, heb ik dan ook 
nooit getwijfeld om te stoppen of van club te 
wisselen. Ooit begonnen als klein meisje, werd 
al gauw duidelijk dat ik een voorliefde voor 
hardlopen hard. Rond mijn vijftiende besloot ik 
de andere onderdelen te laten rusten en me 
volledig op het lopen te concentreren en dat 
heb ik tot de dag van vandaag weten vol te 
houden. Natuurlijk niet altijd met dezelfde 
bezieling en inzet. Ik heb een aantal topjaren 
gekend waarvan mijn mooiste herinnering 
nationaal kampioene op de 1000 meter is en ik 
heb een aantal jaar wat rustiger aan gedaan. 
Op dit moment probeer ik nog zoveel mogelijk 
uit mijn sport te halen maar met de 
kanttekening dat het niet ten koste van mijn 
werk en mijn sociale leven gaat. Ik heb mijn 
doelen bijgesteld en ambieer geen carrière in 
de sport meer maar desondanks zet ik me nog 
altijd voor 100% in en ga ik nog altijd voor de 
winst. Inmiddels is dit stukje een soort ode aan 
de Wolberg geworden en is het onderwerp 
toch stiekem het voor de hand liggende 
verloop van de sportieve loopbaan van de 
schrijver/schrijfster geworden. Misschien dat 
diegene aan wie ik het stokje overdraag wat 
inventiever is?  
De eer is aan……mijn trainster Ingrid Tolsma! 

 
Het 30 van de 30ste gevoel 

30 december 2006, Bennie Overvelde 
 
De 30

ste
 van de 30 op 30 december zou ook 

kunnen, want dan kom je na de 29
ste

  en als 
laatste de finish over. 
Dat is op zich helemaal niet erg. Als je niet 
meegedaan hebt, had je dit nooit geweten en 
nu was je er wel bij, want meedoen is een 
gave en misschien wel belangrijker dan 
winnen. 
 
Deze intro is niet van toepassing op 30 
december omdat dit festijn totaal niet met 
wedstrijden te maken heeft. 



 

februari 2007  9 

Al jaren wordt dit georganiseerd door Start’78 
onder de bezielende leiding van een aantal 
sportievelingen. 
Een paar dagen daarvoor hadden Folkert, 
Marry, Siebrand, en Ondergetekende de 
routes uitgezet. Het waren deze keer prachtige 
routes om en nabij Havelte en Uffelte. De 
mooiste route tot nu toe, roepen we dan ook 
altijd en dat is vaak zo.  
Iedereen is welkom op deze dag en dit geld 
ook voor niet-leden. 
Allereerst hebben we de inschrijving in de 
kantine en dit overtrof alle verwachtingen. Het 
weer was niet best. Geen vorst of sneeuw, 
maar regen in alle toonsoorten. Het bleef deze 
middag gelukkig droog.  
Er waren 88 mensen die zich hadden 
ingeschreven. Het programma luidde: gezellige 
duurlopen van 30 km en 10 km en een 
gezellige wandeling van 10 km. 
De route en de snelheid wordt bepaald door 
een voorloper en er zijn verversingsposten 
aanwezig. Na afloop is er gelegenheid tot 
douchen en het nuttigen van een 
oudejaarsdrankje. Je begrijpt natuurlijk dat de 
meeste dit ook wel aanlokkelijk vinden. 
Om 13.00 uur vertrokken de 30 km lopers. De 
10 km lopers gaan eerst met de auto naar 
Havelte. Het is de bedoeling om de groep bij 
mekaar te houden. Daarom wordt een rustig 
tempo aangehouden. Het zogenaamde bij-
klets tempo. 
De wandelaars gaan ook richting Havelte. De 
groep bestond uit 15 personen plus mijn 
voorlooplichaam. Er wordt gestart bij de kerk 
even buiten het dorp. Na enige uitleg over de 
te lopen route en de gedragsregels, want ik 
moet de groep ook in een bij-klets tempo 
houden vertrekken wij. 
 
We gaan richting Havelte en door enkele 
straten komen wij buiten het dorp in het 
bosgebied. Daar aangekomen kijken enkele 
snelle wandelaars mij al wantrouwend aan 
welke kant we op moeten. Ik zeg stiekem links, 
maar even later is het rechts, en zo hebben we 
de groep weer bij elkaar. 
Na enkele uitleg over bezienswaardigheden en 
waaronder een bekende BN-er zijn stulpje zijn 
we beland in Uffelte. 
En hier staan Hans en Petra van de verzorging 
klaar. Een dankbaar gebaar op het einde van 
dit jaar. 
Ons voorberekende schema kwam op de 
minuut uit want de 30 km lopers onder leiding 
van Folkert was ook net aangeschoven bij de 
high-thea en koekje erbij. 
En zo gingen wij weer verder om een moment 
later de 10 km lopers met Siebrand als 
voorloper tegen te komen. 

Wij liepen namelijk dezelfde route. De lopers 
linksom en de wandelaars rechtsom. Of dat 
verschil uitmaakt weet ik niet, alleen is het leuk 
als je mekaar zo tegenkomt. En zo gaan vele 
handen omhoog ter begroeting. Hebben die 
ook weer een extra beweging gehad. 
Na enige tijd komen we aan in het Uffelter-
Binnenveld. Via dit prachtig bosgebied komen 
wij aan het eind van deze mooie wandelroute.  
Ondanks het mindere weer hebben we het 
droog gehouden. De wandelaars waren dik 
tevreden. Mijn voorloophoofd was ook dik 
tevreden en zo kon iedereen weer zijn eigen 
gang gaan. Of weer naar huis om verder te 
gaan met het Oliebollen bakken, of naar de 
kantine van Start voor kant en klare Oliebollen. 
Of later op de avond voor de Robina’s 
Stamppottenparty met hachee en goulash en 
swingend het jaar uit met muziek. 
En dit was als vanouds weer reuze gezellig en 
een aanrader voor herhaling op 30 van de 30

ste
 

in 2007 met hopelijk vorst en sneeuw. 
 
  

Ingezonden 
 
Beste Starters 
Dit jaar is eigenlijk een traditie gesneuveld. 
Sinds begin jaren `90 zijn we elk jaar met de 
bus naar het grote loopevenement `De 
Egmond Halve Marathon`geweest. Helaas was 
het dit jaar door te weinig deelname niet meer 
mogelijk. Ook vanuit Meppel (de Sprinter) 
gingen dit jaar minder lopers/supporters mee 
dan in voorgaande jaren. 
Zelf ben ik wel geweest. Via Run2Day uit 
Hoogeveen, met de bus. 
Aangezien ikzelf de laatste jaren de trip voor 
Start`78 organiseerde, wist ik, dat het flink wat 
werk is om alles rond te krijgen, maar als je 
eenmaal in de bus zat, liep het gesmeerd. 
Nou, dat was nu wel anders. De heenreis 
hebben we half Nederland zo ongeveer 
gezien. Zelfs Amsterdam stond op de route, 
althans, we zijn er doorheen gereden. 
Na ongeveer een uur  in de bus gezeten te 
hebben, werd er vanuit Egmond gebeld dat 
door de hoge waterstand de start met een uur 
werd uitgesteld. Dat kwam in ons geval prima 
uit. Door al dat gekruis door den lande zouden 
we anders misschien nog te laat zijn gekomen. 
In Egmond was het weer ouderwets gezellig. 
Veel publiek langs de route en hier en daar 
speelde een muziekband. 
Voor mij persoonlijk was het dit jaar een 
record, want volgens mij was ik de SNELSTE 
loper van Start`78. Eindelijk een keer EERSTE 
in mijn categorie, na al die jaren van trainen en 
afzien. 
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De loop zelf was fantastisch. De zon scheen, 
op het strand stond wel veel wind, maar ja, 
daar hou je rekening mee als je in Egmond 
gaat lopen. Door die wind stonden er wel 
mooie hoge golven. 
Als extra bonus kreeg elke loper dit jaar, omdat 
het de 35-ste halve marathon was, het boek 
“Egmond na 738 km”.Voor de rekenwonders 
onder jullie: 35 x 21,1 km. Van elk jaar staan 
hierin de hoogtepunten genoemd aangevuld 
met foto`s. Zo ook staan er foto`s in van 1997; 
toen lagen er ijsschotsen op het strand. Door 
dit boek komen de herinneringen weer boven; 
ook toen heb ik er gelopen. 
Ik heb trouwens op geen enkele foto een 
Starter/ster kunnen ontdekken. En voor de 
ingewijden onder de lezers::: ook geen man in 
een “doos”. 
Na afloop weer traditiegetrouw aan de borrel in 
de kantine van sportclub Egmondia.  
Nu met de meegereisde lopers van de Sprinter 
uit Meppel. Het was weer ouderwets gezellig. 
Op de terugreis, die ongeveer 4 uur duurde 
(waarvan 1

1/2 
in de file) werden we getracteerd 

op frisdrank, gerstenat, wijn, borrelnootjes, 
verrassingsnoten, etc. welke door Danny 
Olinga, onze Big Mac Donalds (een beetje 
reclame moet kunnen) ter beschikking was 
gesteld. 
Hiervoor wil ik hem nog hartelijk bedanken. 
Voor de meesten, maar zeker voor mij was het 
een geslaagde dag die ik, ijs en 
wederdienende, zeker komend jaar ook weer 
mee wil maken.  
 
Met vriendelijke groet, 
Bert Slagter, 1-ste Starter in Egmond in 2007! 
 
 

De hunebedloop 
Door één onzer verslaggevers in het veld 

 

 
Een collegaschrijver vertelde dat hij bezig was 
met een stuk  te schrijven over de halve 
marathon van Egmond. 
Waarom altijd zo`n eind weg gaan als het dicht 
bij huis zo mooi is. 

Vorige week zaterdag hebben we weer de 
Hunebedloop gehad. Alles was die dag 
eigenlijk perfect. Prima weer, prachtig parcour, 
goede kleedaccommodatie, mooie vrouwen, 
en voor de vrouwen; mooie mannen, wat wil je 
nog meer. 
Ik schrijf wel: wat wil je nog meer, maar er was 
in ieder geval èèn loper die meer wilde.  
Onze heer Postma sr. namelijk; die liep het 
parcour twee in plaats van èèn keer! 
Je hebt altijd baas boven baas.  
Na afloop in de kantine vond hij dat een beetje 
genant en verzon het verhaal dat hij een paar 
km verkeerd was gelopen.  
Ze hadden geen bekers maar als er al iemand 
een beker verdiende dan was Heerke het wel. 
Er waren ook dit jaar weer veel Starters die bij 
de eerste drie eindigden in verschillende 
categorièn. Ik noem geen namen want als ik 
iemand vergeet zou dat heel vervelend zijn. 
Daarom: ieder van harte gefeliciteerd. 
Onderweg was er nog wel een obstakel te 
nemen. Net voorbij de kazerne was, 
waarschijnlijk tijdens de laatste storm gebeurd, 
een boom over het pad gevallen. 
Als je goed keek kon je er net bijlangs maar de 
meeste lopers hadden zo`n snelheid dat ze 
met een grote boog door de heide renden en 
na een paar honderd meter ploeteren het pad 
weer vonden.  
En wat te denken van onze eigen fotogenieke 
fotograaf, Thijs Stienstra; wilde wat te graag  
actiefoto`s hebben; reed daarom met zijn 
bolide het bos in en kwam tot de assen vast te 
zitten in de niet bevroren grond. Hopelijk heeft 
hij daar ook foto`s van gemaakt.  
Het was weer een loop die voor herhaling 
vatbaar is. 
Organisatie: bedankt. 
 

Hunebedloop 
door  Adri Sluis 

 
Je moet alles een keertje meemaken in je 
leven, zegt men, dus op naar een nieuwe 
uitdaging: de hunebedloop van 15,2 kilometer. 
 
Op de bewuste zaterdag werd ik tegen elf uur 
opgehaald door taxi Lukens; met 
medepassagier Loes op weg naar sportpark 
De Meerkamp in Havelte. Wat zou me 
vandaag te wachten staan? In ieder geval 15,2 
kilometer hardlopen over een mooi parcours 
en een hunebed zien. Van te voren had ik 
gelezen dat het “een van de mooiste lopen in 
deze omgeving is”, aldus Barry Hartsuiker van 
McDonald’s De Sprinter in de onvolprezen 
Opregte Steenwijker Courant.  
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Op en om ’t sportpark zijn al verschillende 
bekende en onbekende Start-lopers bezig met 
opwarmen, rekken en strekken. In de kantine 
is ’t dringen geblazen om in te schrijven; briefje 
invullen, betalen, startnummer en 
consumptiebon aannemen en ook nog een 
rolletje snoep (voor onderweg?) en een zakje 
chips (voor bij de borrel?) van de organisatie. 
Best lekker, maar niet zo toepasselijk bij een 
sportief evenement.  
 
Loopkleren aan en een paar keer in de rij voor 
’t toilet. Om 12.00 uur gaat iedereen tegelijk 
van start, zowel de lopers van de 7,5 als van 
de 15 km. Het is lekker weer: weinig wind, 
zonnig en fris. Een lang lint van lopers op weg 
naar het grote hunebed, over fietspad, over 
hard zand, langs modderige / gladde plekken. 
Bij het hunebed splitst de groep zich: rechtsaf 
gaan de lopers voor de route van 7,5 
kilometer, die van de 15 gaan rechtdoor.  
 
Niet te snel van start gaan, weet ik, maar ook 
niet te voorzichtig. Voorgang(st)ers komen 
dichterbij en ik kan op een gegeven moment 
een paar mensen inhalen. Bekende en minder 
bekende gezichten van de dinsdagavond, van 
de eigen “Thijs-troopers”, maar ook van Ina en 
Rob. ’t Is inderdaad een hele mooie route: bos, 
heide, water, bosrand (een omgewaaide boom 
op het pad en daardoor ook een stukje 
struikgewas); wel roosters maar geen wild. 
 
Het wordt dorstig weer. Nou heb ik altijd wel 
wat water bij me, maar er is onderweg ook een 
drinkpost met lekker lauw water. Daar staat 
ook een deel van de harde kern van Start ons 
aan te moedigen. Was dat de aanleiding voor 
enkele Start(st)ers om hier de strijd op te 
geven? 
 
Ik loop een tijdje achter Alie, in een lekker 
tempo, tot ongeveer een kilometer of vier voor 
de finish; dan moet ik iets gas terugnemen. Op 
het moment dat ik toch nog twee mannen 
voorbijga, word ik zelf ook weer door twee 
lopers ingehaald; het heeft er erg veel van dat 
ze aan een tweede omloop bezig zijn. Als bij 
een afslag een eenzame toeschouwer 
aanmoedigt: “Zet ‘m op, nog maar een paar 
kilometer!”, wordt het tijd om een hartig 
woordje met mezelf te spreken. “Jij gaat niet 
wandelen, jij blijft lopen, ook al is ’t dribbelen”. 
Een echt dieptegesprek dus. ’t Heeft trouwens 
wel geholpen. 
 
Na een ietwat gladde klinkerweg, opbeurende 
woorden van Jebbe en een spandoek voor ene 
Helga, komt het laatste stukje van de route in 
zicht. In de bocht naar het sportpark staat een 

mensenmenigte waaronder verschillende (al 
gedouchte) Start-genoten: aanmoedigingen en 
applaus. Een vrouw, mij wel bekend van 
gezicht maar niet van naam, gaat me 
“binnenlopen”. “Een, twee, drie vier, aanhaken, 
je hebt nog wel wat over”, roept ze. Dat werkt; 
zelf zo dat ik er nog een klein eindsprintje uit 
kan persen! En ik heb haar niet eens bedankt. 
Met de eindtijd van 1:28:10 ben ik zelf erg 
tevreden. Na koffie, prijsuitreiking en douchen 
word ik weer thuisgebracht door taxi Lukens. 
Op naar een volgende uitdaging. 
 
 

Gerstenat en vette Friet 
Belevenissen van een recreatieve loper. 

 
Allemaal de oliebollen en champagne weer 
achter de kiezen? Het is weer tijd om het 
normale leven op te pakken. Gewoon weer 
aan het werk, voorlopig geen feestdagen meer 
voor de meesten. 
 
Vorige week was de traditionele 30 van de 
dertigste. Een grote opkomst als ik het zo 
inschat. Ik heb geen aantallen gehoord, maar 
volgens mij waren er aanmerkelijk meer 
deelnemers dan vorig jaar. Vorig jaar werd er 
ijzel voorspeld, vandaar dat toen de opkomst 
wat lager was. Maar dit jaar geen ijzel. Er was 
regen voorspeld, maar die is gelukkig 
uitgebleven. De organisatoren hadden weer 
een prachtig parcours uitgezet richting 
Havelte/Uffelte. Onderweg een moment van 
bezinning ter nagedachtenis aan Jan Driegen, 
die ook bij deze loop altijd zijn steentje 
bijdroeg. Ik denk altijd met veel plezier terug 
aan alle routes die we op de zaterdagmiddag 
liepen, waarbij hij de route bepaalde. 
Zo tijdens het lopen kun je lekker even met 
iedereen bijkletsen. Eerst voor de tijd in de 
kantine natuurlijk waar we de 1

e
 groep die om 

1 uur vertrok konden uitzwaaien (ik mocht dit 
jaar met de “grote jongens” mee). Beetje bleke 
koppies hier en daar bij degenen die voor het 
eerst meededen. Maar voor zover ik weet 
slechts 1 uitvaller, en dat was niet eens in de 
snelle groep. Ja Henk V., 30 km blijft een 
eind….� 
Om kwart over 1 vertrokken wij, 22 man in 
onze groep. Een mooi aantal. Een paar 
“gastlopers”, maar de meeste deelnemers 
gewoon lid van de club. 
Toen we de eerste verversingspost naderden 
zagen we de andere groep weer vertrekken. 
Na de thee en koekjes een extra motivatie om 
ze in te halen. Maar Thijs had de wind er goed 
onder en joeg zijn groep naar een moordend 
tempo (heb ik begrepen). Het duurde in ieder 
geval nog lang tot we ze ingehaald hadden. 
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Pas tussen de 2
e
 en 3

e
 verversing kwamen we 

langszij. Altijd een leuk moment. En ook een 
uitgelezen moment voor wat wisselende 
contacten. Lopers uit de 1

e
 groep die wat 

sneller willen pikken dan aan en lopers uit de 
2

e
 groep die het zwaar hebben blijven dan in 

een iets lager tempo lopen. Bij de laatste 
verversing waren er echter toch weer wat 
lopers die zich terug lieten zakken naar de 
andere groep. Uiteindelijk kwamen we met 26 
lopers aan volgens mij (het is wat lastig tellen 
vind ik altijd, boven de 10. Ik heb niet zoveel 
vingers..) 
Na de tijd natuurlijk even gezellig nagezeten 
en (ook traditie) de prijsuitreiking van de L.A. 
competitie. 
 
Verder viel de afgelopen periode de eerste 
cross van het Fries Running Circuit op. De 
“wegwerkers” waren hier erg druk mee 
geweest en ik moet zeggen dat het zeer 
geslaagd was. Ik heb begrepen dat er hier en 
daar een paar kleine details verbeterd moeten 
worden, maar ik heb daar in ieder geval niets 
van gemerkt. Als je zo ziet wat er allemaal 
geregeld moet worden kun je alleen maar 
bewondering hebben voor de mensen die dit 
doen (en natuurlijk voor de mensen die de 
andere wedstrijden organiseren). 
’s Ochtends om half 12 was de start van “de 
recreanten”. Ik was van plan om een goede tijd 
te lopen, ik had zelfs de spikes aan. Bij het 
startschot wou ik snel weg om de eerste plas 
water te omzeilen. Dat ging goed, maar het 
ging zo snel dat ik er zelf van schrok, ik liep 
zomaar vooraan. Te overmoedig? Ik heb even 
“gewacht” tot er wat achtervolgers waren. Een 
van de senioren (een jonge god, zeg maar) 
ging me voorbij voor de eerste beklimming van 
de Woldberg. Er sloten een paar man aan in 
de achtervolgende groep. Het liep heerlijk, tot 
mijn verbazing werd ik niet gepasseerd, dus 
bleef ik op de 2

e
 plek lopen. In de 4

e
 ronde 

haalden we zelfs de nummer 1 weer in tijdens 
de beklimming! Heuvel af wou hij mij weer 
voorbij, maar op dat moment was mijn 
motivatie zo groot dat ik alles aankon. Ik kon 
hem afhouden zodat ik de laatste ronde als 
koploper liep. Klaas de H. liep me al een poos 
in de nek te hijgen. Als je hem kan voorblijven 
doe je het goed vind ik. In het laatste stuk werd 
Klaas voorbij gesprint maar hij was zo attent 
om mij te waarschuwen. Dus vol sprintend op 
de cooperbaan kon ik de nummer 2 
voorblijven. Klaas bedankt, want anders had ik 
het niet gered. 
Na de tijd lekker douchen bij “de Kom” waar 
badjuffrouw Marjo G. de scepter zwaaide 
samen met nel Z. Het was een beetje krap om 
je te verkleden, maar ach…Na de tijd een 

bakje snert en een bakje bier om de wedstrijd 
te evalueren in het onnavolgbare gezelschap 
van Jan B. en Gerrit G. Volgens hun moet ik 
de kop van deze stukjes aanpassen als het zo 
hard gaat….Zo ervaar ik het zelf nog niet, gek 
hè. 
 
Ik had in mijn vorige stukje iets geschreven 
over de “Henk-tot-Henk” loop. Er waren nu een 
man of 8 van Start’78 aanwezig. Totaal aantal 
deelnemers 174. Niet gek voor een loopje 
waar alleen maar bloemen en fruit te winnen 
zijn. Maar wel heel gezellig. Kort loopje. 8,4 km 
van Luttelgeest naar Marknesse, en weer 
terug. Bij de meeste loopjes gaan de meeste 
lopers na de tijd weer vlot naar huis, maar hier 
blijft iedereen even hangen, gewoon leuk. 
 
Goed, ik heb mijn quotum weer vol. Op 27 
januari staat de Hunebedloop op het 
programma als eerste loop voor de L.A. 
competitie. Voor al degenen die toch wel eens 
lopen, het is wel leuk om daar aan mee te 
doen hoor. Je hoeft maar 7 loopjes te doen, en 
er zijn redelijk korte (baan)-wedstrijden bij. Dus 
in principe kan iedereen het wel halen.  Ik heb 
zelf de Hunebedloop nog nooit gedaan, 
blijkbaar is er altijd wat anders. Misschien dit 
jaar voor de eerste keer?  
 

 
Zo te zien heb je dat inderdaad gedaan! (Red.) 
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Uit de fotogalerij 
Bron: www.start78.nl 

 
 
Op zondag 7 februari werd op de oerthebaan 
de traditionele Coopertest met aansluitende 
nieuwjaarsborrel gehouden. 

 
Direct na de start neemt Egbert Vink de kop 

 
Bas Schuttrups met Ryanne Bekius. 

 
Bennie Overvelde heeft binnenpretjes. 

 
Nel turft, Hendrik controleert.... 
 
Dan de Nieuwjaarsrede van voorzitter Rob vd 
Wel 

 
een ernstig woord en een luchtig woord... 

 
Een aandachtig publiek 

 
En naborrelen maar… 



 

14  starter 01 

3e wedstrijd Running Center Cross Circuit te 
Bakkeveen (14 januari) 

 
Mathilde Spitzen en Sandra Boxum bij de 
MPA2 

 
Ryanne Bekius, ook bij de MD1 

 
Een overzichtplaatje: het was prachtig weer..... 

 
Klaas vd Veen bij de sprintcross voor Mannen 
Masters. Naast hem Arjan Portema van AV´55. 
 
 
De Hunebedloop in Havelte 

 
Op de parkeerplaats: Afke Wemes, Jaap van 
Weenen, Kees Slootweg en Willem Fokkert. 

 
Vlak na de start: Klaas vd Veen (240), Heerke 
Postma (239) en Jan Scheenstra (433). 
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Ook dit jaar is er weer een L.A.-competitie met een paar wijzigingen ten opzichte van 2006. Zo wordt 
op veler verzoek de dames categorie opgesplitst in een senior en master klasse en is de Hunebedloop 
opgenomen in de competitie. Ook heeft het WOC besloten om de 15 van Steenwijk te veranderen in 
een 1/2 marathon. Bij het schrijven van dit stukje is de Hunebedloop al gelopen met maar liefs 48 
starters aan de start waarvan 44 op de 15 km. Dus een goed begin van de L.A.-competitie. Ik hoop 
dat bij de andere wedstrijden net zoveel of nog meer starters meedoen, zodat er dit jaar meer 
deelnemers zijn die aan de 7 wedstrijden komen. Hier onder zie je de wedstrijden die meetellen plus 
de spelregels. Bij het inleveren van de kopij voor de starter waren de datums voor de medaille 
wedstrijden nog niet bekend, zodat ik jullie de datums voor de 1500 m en 3 km nog schuldig moet 
blijven. Ook dit jaar zal ik de puntentelling weer bijhouden. Ik verzoek jullie dan ook om uitslagen van 
elders gelopen wedstrijden zo spoedig mogelijk aan mij door te geven, zodat ik meest actuele stand 
op de website kan laten plaatsen en iedere maand in de Starter. 
Tel: 0521-515095  e-mail jan.delange@home.nl   
 
Baanwedstrijden op Oerthebaan  en verder de volgende wedstrijden:  
  1.    1500 m  ? 
  2.    3000 m  ? 
  3.    5000 m  07 april 
  4.  10000 m  13 juli 
   
 

  5.  Hunebedloop 15 km                        26 januari 
  6.  Tijdloop  5 km Steenwijk                 18 april 
  7.  Uurloop Wolvega                          07 mei 
  8.  Lambertusloop Oldemarkt               19 mei 
  9.  1/2  marathon van Steenwijk            23 juni 
10.  Kolkloop Blokzijl                            04 augustus 
11.  Fish Potato Run                            08 september 
12.  Reest 1/2 marathon Meppel            13 oktober 
13.  Hele marathon 

 
Spelregels lange-afstand-competitie: 

 
De baanwedstrijden moeten worden gelopen in de periode van 1 april t/m 1 oktober. Het maakt niet uit 
waar, en hoeveel je er loopt want op 1 oktober wordt er gekeken wie de snelste tijd heeft gelopen. De 
hele marathon  mag worden gelopen tussen 1 januari en 1 december. Het maakt niet uit waar, en 
hoeveel je er loopt want op 1 december wordt er gekeken wie de snelste tijd heeft gelopen.  
 
    1.   Afzonderlijke puntentelling voor vrouwen senioren en masters, mannen senioren t/m 39 jaar, 
masters 
          40+ en masters 50+. 
    2.   De leeftijd op 1 april is bepalend voor de indeling in de diverse categorieën. 
    3.   Verplicht minstens 7 wedstrijden te lopen om voor het eindklassement in aanmerking te komen. 
    4.   Uit het aanbod van 13 wedstrijden tellen de beste 7 uitslagen mee voor het eindklassement. 
    5.   Wegwedstrijden nummer 1 - 1 punt, nummer 2 - 2 punten, nummer 3 - 3 punten, enz. 
    6.   Baanwedstrijden snelste 1 punt, volgende 2 punten, daarna volgende 3 punten, enz. 
    7.   Voor de marathon geldt de snelste 1 punt, volgende 2 punten, daarna volgende 3 punten, enz. 

Als er gelopen wordt met ChampionChip geldt voor de marathonranglijst de netto tijd. 
    8.   Lopers die in een wedstrijd gelijk eindigen krijgen de punten van hun hoogst geklasseerde 
plaats. 
    9.   Lopers die minder dan 7 wedstrijden lopen, worden achteraf niet uit de uitslag geschrapt. 
  10.   Bij gelijk eindigen in het eindklassement telt de uitslag van de laatst tegen elkaar gelopen 
wedstrijd. 
  11.   Meisjes A en jongens A mogen meedoen. Zij die mee willen doen moeten dit wel voor aanvang 
          van de competitie (1 april) aan mij doorgeven. 

 
SUCCES 

Lange Afstands Competitie 2007 
Door Jan de Lange 



Coopertest op 24 december 2006 te Steenwijk. 

 
12 minuten:   Johan van Buiten NL 2457 

Jan de Lange 3317  Wieke Nijmeijer 1891 
Freddie Bouma 3291    

Eddy Oosterkamp 3199  6 minuten:  
Arjan Westerbeek NL 3011  Claudia Oosterkamp 1306 

Jan Nijmeijer 2786  Frank Goodijk 1278 
Erik Wibbelink 2769  Astrid Wibbelink 1244 

Jan Schuttrups NL 2659  Geesje Nijmeijer 1223 
Linda Wibbelink 2550  Shae de Graaf 990 
Bas Schuttrups 2536  Wolter Nijmeijer NL 885 

Arnout Westerbeek 2490  Rosalie Tissingh 800 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Indoorwedstrijd op 7 januari 2007 te Dortmund. 
 

Meisjes A:  Hoog:    Nikki Woudstra    1.66    1
e
. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Coopertest op 7 januari 2007 te Steenwijk. 

 
12 minuten:   Grietje Boxum 2160 
Egbert Vink 2988  Bennie Overvelde 2017 

Ivonne Wessels 2973  Anja Wijnen 2017 
Willem Fokkert 2824  Wieke Nijmeijer 1925 

Niek Wijnen 2747    
Lukas Wijnen 2690  6 minuten:  

Jan Schuttrups NL 2684  Sandra Boxum 1344 
Arnout Westerbeek 2466  Maurice Bekius 1319 

René Luijten 2435  Mathilde Spitzen 1285 
Bas Schuttrups 2419  Geesje Nijmeijer 1154 

Johan van Buiten NL 2364  Maud Wiersma 1150 
Rick van Buiten NL 2286  Ernst Luijten NL 1108 

Ryanne Bekius 2270  Soraya vd Wiel 1101 
Marcel Tissingh NL 2261  Lina de Boer 1056 
Maaike Schuurman 2227  Amber Bekius 1041 

Alfred Dijkstra NL 2201  Jannick Hemstede 1016 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Indoorwedstrijd op 20 januari 2007 te Emmeloord. 
 
Meisjes Pup B: 40m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 
Iris de Boer 8.28 0.95 2.48 758 13

e
 

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

Tim de Boer 10.36 1.30 6.56 1427 6
e
 

Jongens D: 60m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 
Erik Jan Kamerbeek 10.59 1.10 6.74 959 14

e
 

Jongens C: 60m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 
Pim Wubben 8.89 1.35 8.60 1522 5

e
 

Lowie vd Woude 9.94 1.30 6.97 1213 10
e
 

Meisjes A: 60m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 
Leonie Halman 9.21 1.40 7.80 1506 1

e
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Indoorwedstrijd op 27 en 28 januari 2007 te Groningen. 

 
Jongens Pup B: 40m: plaats: Ver: plaats: Kogel: plaats: 1000m: plaats: 
Nick Rodermond 7.19 5

e
 2.79 13e 4.22 22e 4.13.04 9e 

Jongens Pup A, 2e j.: 60m: plaats: Hoog: plaats: Kogel: plaats: 1000m: plaats: 
Tim de Boer 10.08 24

e
 1.25 2

e
 7.23 13

e
 3.30.16 3e 

Meisjes D, 1
e
 j.: 

Hoog: Ellen Jansen 1.25 14
e
 

1000m: Ellen Jansen 3.37.07 15
e
 

Meisjes B: 
400m: Inge Bootsma 1.03.68 12

e
 

Meisjes A: 
Hoog: Nikki Woudstra 1.69 3

e
 

 

Jongens A: 
Kogel 6kg: Boudewijn Luijten 17.51 1

e
 

Weer een Nederlands Kampioen! 
Bart Kappenburg Gala Mannen: 
Kogel 7,25kg: Boudewijn Luijten 16.41 7

e
 

Hiermee behaalde hij ruim de limiet (16.10m) 
voor het Europees Kampioenschap voor 
junioren in Hengelo!! 



3
e
 Bosloop op 20 januari 2007. 

 
Meisjes Minipupillen, 425 meter: 
 1 Amber Bekius 2.02 
 2 Rosalie Tissingh 2.17 
 3 Ilse Rodermond NL 2.20 
 
Jongens Minipupillen, 425 meter: 
 1 Wolter Nijmeijer NL 2.47 
 
Meisjes Pupillen C, 425 meter: 
 1 Soraya vd Wiel 1.55 
 2 Lina de Boer 2.03 
 3 Luca Froklage 2.14 
 
Jongens Pupillen C, 425 meter: 
 1 Bram Bijdevaate 1.51 
 2 Eric Stuiver 1.59 
 3 Amaru Wijman NL 2.10 
 
Meisjes Pupillen B, 850 meter: 
 1 Anika Westerkamp 4.08 
 2 Lara van Ravenstein 4.08 
 
Jongens Pupillen B, 850 meter: 
 1 Nick Rodermond 3.51 
 
Meisjes Pupillen A, 850 meter: 
 1 Tessa den Heijer 3.37 
 2 Claudia Oosterkamp 3.38 
 3 Mathilde Spitzen 3.43 
 4 Geesje Nijmeijer 4.18 
 
Jongens Pupillen A, 850 meter: 
 1 Maurice Bekius 3.33 
 
Meisjes D, 1250 meter: 
 1 Ryanne Bekius 6.00 
 2 Maaike Schuurman 6.19 
 3 Wieke Nijmeijer 7.37 
 
Jongens D, 1250 meter: 
 1 Vincent Spitzen 4.48 
 2 Joost Westerkamo 5.36 
 3 Jari van Ravenstein 5.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jongens C, 1250 meter: 
 1 Arnout Westerbeek 5.19 
 2 Bas Schuttrups 5.46 
 3 Frank Wibbelink 5.54 
 
Vrouwen, 3630 meter: 
 1 Ivonne Wessels 16.00 
 
Vrouwen M35, 3630 meter: 
 1 Trees van Veen 18.00 
 2 Hilda Knol NL 19.08 
 3 Jeannette Kostwinder NL 21.27 
 4 Marjoke Eikelenboom 21.38 
 5 Angelica Braam NL 23.30 
 6 Marga Bijdevaate 26.05 
 
Vrouwen M45, 3630 meter: 
 1 Mieke Huisman NL 22.06 
 2 Geertje Room NL 26.25 
 
Vrouwen, 7260 meter. 
 1 Jazlin Ruinemans 31.44 
 
Mannen, 7260 meter: 
 1 Luis Pearson NL 26.30 
 2 Jan Willem Krom 36.56 
 
Mannen M40, 7260 meter: 
 1 Klaas vd Veen 27.31 
 2 Freddie Bouma 28.59 
 3 Jan de Groot 30.11 
 4 Martin Bijdevaate NL 35.44 
 
Mannen M50, 7260 meter: 
 1 Jaap Vlaming NL 28.32 
 2 Jan de Lange 30.41 
 3 Jan Bos 31.40 



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

maandag 27 november Bolsward zaterdag 23 december St.Jacobaparochie

H. 7,8km 13e Jan de Groot 29.08 H. 10 mijl  Gert Jan vd Beek 1.43.22

    D  10km  Sylvia Visser   MB 1.13.33

zaterdag 9 december Diever     

 H. 31,7km 5e Gerrit Greven  50+ 2.34,28 zaterdag 23 december Rijssen

    H40  5km 2e Klaas vd Veen 18.01

zaterdag 16 december Dronten    

H.50 1/2 mar 3e Ad Roodhuijzen 1.21.56 zondag 24 december Oldeberkoop

    Ds 5500m 7e Jazlin Ruinemans 21.16

zondag 17 december  De Bult-Woldberg  2e rcc-cross 11e Ivonne Wessels 22.55

H35 9,55km 3e Jan Scheenstra 34.56 D35  5500m 5e Wilma van Galen 24.20

 H45 9,55km 4e Heerke Postma 36.38 6e Trees van Veen 24.39

H40  1km 1e Klaas vd Veen 3.17  8e Toos de Vries 45+ 25.04

Ds 3,8km 3e Jazlin Ruinemans 15.00 12e Grietje Boxum 31.42

 8e Ivonne Wessels 16.41 H40  10km  Thijs vd Vegt 47.56

 19e Sietske Sterkenburgh 20.43 JB 2700m 1e Ydo Homma 8.44

D45 3,8km 2e Toos de Vries 18.25 JC 2700m 9e Lowie vd Woude 10.04

JA 5,7km 1e Stefan Postma 20.51 JD 2000m 5e Vincent Spitzen 7.41

MA 3,8km 6e Josine vd Woude 20.07 7e Martijn de Vries 7.53

MB 1,9km 5e Yvonne de Vries 7.43 meis 600m 2e Sandra Boxum 2.18

JC 2,9km 4e Patrick Postma 10.51 4e Mathilde Spitzen 2.30

 10e Lowie vd Woude 11.15    

 23e Pim Wubben 14.36 dinsdag 26 december Nieuw Heeten

JD2  1km 6e Vincent Spitzen 4.03 Hs 12,5km 1e Jan Scheenstra 41.59

15e Allaerd Petter 4.33    

JD1  1km 4e Martijn de Vries 3.56 woensdag 27 december  Luttelgeest

 8e Erik Jan Kamerbeek 4.30 H 8,3km 1e Stefan Postma JA 28.50

 10e Jari van Ravenstein 4.53 4e Heerke Postma  45+ 29.55

MD2  1km 8e Wieke Nijmeijer 6.24 5e Klaas vd Veen  45+ 30.06

MD1  1km 3e Ellen Jansen 3.55   Freddie Bouma 32.40

 12e Ryanne Bekius 4.45  Gerrit Greven  50+ 33.15

JPA2  800m 1e Tim de Boer 2.58   Jan Bos  50+ 33.49

10e Lennert Petter 3.53  Harm Bakker  55+ 35.--

JPA1  800m 9e Maurice Bekius 3.19 H 4km 1e Patrick Postma JC 15.11

MPA2 800m 4e Mathilde Spitzen 3.17    

8e Sandra Boxum 3.30 zaterdag 30 december  Marrum

 10e Astrid Wibbelink 3.36 H 10km  Gert Jan vd Beek 54.11

 13e Geesje Nijmeijer 4.07    

JPB 800m 1e Nick Rodermond 3.30 maandag 1 januari 2007 Grouw

 8e Obbe Tibben 4.09 H 10km 12e Hans Versteeg 41.24

MPB 800m 6e Lara van Ravenstein 3.53 D 10km 3e Wilma van Galen 48.39

 7e Iris de Boer 4.08 10e Annelies van Buiten 56.54

JPC  800m 5e Jorrit Wubben 4.11    

MPC  800m 6e Amber Bekius 4.33 zaterdag 6 januari Zwartsluis

H. trim 9,5km  Freddie Bouma 38.17 H 10km 1e Peter Visser 36.29

Klaas de Haan 38.28  2e Stefan Postma JA 36.40

 Jan de Groot 39.52 3e Jan Scheenstra 36.58

  Eddie Oosterkamp 40.24 H40 10km 1e Heerke Postma  45+ 38.59

Gerrit Greven  50+ 40.36  2e Klaas vd Veen 39.25

  Jan Bos 41.10   Joop Bomert  60+

  Stephan Versteeg 43.00 D 10km 2e Ivonne Wessels 47.41

  Frenk Wubben 43.04 D40 10km 4e Toos de Vries 45+

Willem Fokkert 45.30 H 5km 2e Patrick Postma JC 20.17

  Erik Wibbelink 47.20   Martijn de Vries 22.44

D. trim 9,5km  Nynke de Lange 45.10 D 5km 1e Yvonne de Vries  MB 22.58

 Linda Wibbelink 49.27     

 Sylvia Visser 51.05 zaterdag 6 januari Vaassen

H. trim 5,7km  Wolter Schapelhouman 33.32 H40  10mijl 14e Gert Jan vd Beek 1.20.21

H. trim 3,8km  Egbert Vink 17.00     

D. trim 1,9km  Anja Wijnen 13.05



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zaterdag 6 januari Zuidwolde  cross zaterdag 27 januari Havelte  weg/veld

mei 9/11 2500m 2e Mathilde Spitzen 12.12 H50 15km 1e Jan de lange 59.11

jo 12/12 2500m 4e Vincent Spitzen 24.17 2e Ad Roodhuijzen 59.59

4e Gerrit Greven 1.02.38

zondag 7 januari Sneek  weg 5e Jan Bos 1.02.45

H 8,5km 2e Jan de groot 33.20 12e Willem Fokkert 1.09.25

17e Cor Trompetter 1.11.11

zondag 14 januari Egmond aan Zee 18e Folkert Sterkenburgh60+1.11.29

H45 1/2 mar 41e Henk Jan kamerbeek 1.29.21 21e Albert Vaartjes 1.11.53

131e Hans Versteeg 1.42.21 27e Harry van Dalfsen 1.14.56

157e Bert Slagter 1.47.41 37e Joop Bomert  60+ 1.17.38

H50 1/2 mar Nico Jansen 2.04.50 38e Nico Jansen 1.17.54

D45 10,5km Adri Sluis 1.06.25 50e Jan Nijmeijer 1.24.18

D55 10,5km Henny Lukens 1.06.42 53e Kees Slootweg 1.27.46

Ds 15km 1e Ivonne Wessels 1.06.39

zondag 14 januari Emmeloord  weg 9e Jolanda Eggink 1.24.32

H50 10km 1e Ad Roodhuijzen 38.53 10e Lutine Schoemaker 1.25.11

D35 15km 5e Trees van Veen 1.13.58

zondag 14 januari Bakkeveen  3e rcc-cross 7e Wilma van Galen 1.15.18

H45 1km 2e Klaas vd Veen 3.26 9e Toos de Vries 45+ 1.15.39

Ds 4km 7e Yvonne Wessels 18.25 12e Ineke van Dalfsen 1.17.06

D35  4km 6e Trees van Veen 19.27 21e Jannie Kielema 1.24.25

D45 4km 3e Toos de Vries 20.01 26e Anny Vrielink 45+ 1.26.19

JB 3km 2e Ydo Homma 10.26 27e Anita Blankvoort 45+ 1,26.19

MB 2km 4e Yvonne de Vries 8.35 28e Linda Wibbelink 45+ 1.26.52

JC 1,8km 11e Lowie vd Woude 7.48 34e Ina Blaauw 45+ 1.27.46

JD2 1km 7e Vincent Spitzen 4.10 35e Alie Smook 45+ 1.27.46

11e Jari van Ravenstein 5.01 37e Adri Sluis 45+ 1.28.10

MD2 1km 9e Wieke Nijmeijer 6.29 41e Marjoke Eikelenboom35+1.29.45

MD1  1km 6e Ellen Jansen 4.10 48e Henny Lukens 55+ 1.32.56

12e Ryanne Bekius 5.02 49e Ina Gerding 45+ 1.33.45

JPA2  800m 10e Lennert Petter 3.30 50e Afke Wemes 45+ 1.34.50

JPA1 800m 10e Maurice Bekius 3.49 H 8km 25e Rob vd Wel 54.10

MPA2  800m 5e Sandra Boxum 3.46 D 8km 2e Grietje Boxum 45+ 48.47

7e Mathilde Spitzen 3.47 7e Sylvia Visser  MB 52.12

12e Geesje Nijmeijer 4.37 8e Loes Struik 45+ 53.54

JPB 800m 6e Nick Rodermond 3.54

9e Obbe Tibben 4.16 zondag 28 januari Apeldoorn  weg

MPB 800m 8e Lara van Ravenstein 4.08 H45 Mar 37e Hans Versteeg 3/42.41

MPC 800m 6e Nina Hof 5.05 D 18,6km 153e Annelies v Buiten 1.43.48

zaterdag 20 januari Klijndijk  weg

Hs 10km 5e Jan Scheenstra 35.13

H45 10km 2e Heerke Postma 34.37

woensdag 24 januari  Oldebroek  NK cross mil

H45 12,4km 6e Jan de Lange 46.06

zaterdag 27 januari Havelte  weg/veld

Hs 15km 2e Jan Scheenstra 52.44

30e Jan Willem Krom 1.16.09

H40 15km 1e Klaas vd Veen 56.33

3e Jan de Groot 1.00.20

6e Henk Jan Kamerbeek 1.01.40

7e Wolter vd Veen 1.01.43

8e Freddie Bouma 1.01.45

22e Bert Slagter 1.09.51

25e Gert Jan vd Beek 1.12.55 Niet alle uitslagen staan op internet. Geef aub uw uitslag

26e Klaas de Haan 1.13.03 door voor deze pagina en voor een stukje in de krant.

34e Erik Wibbelink 1.16.56 Telefoon: 0513-688058 of E-mail: j.m.hes@planet.nl

38e Niek Wijnen 1.17.59

40e Jaap van Weenen 1.18.46 Hans en Jolanda Hes



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

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

Inschrijven boslopen/coopertesten Start'78: Ella de Jong, Tel: 0521-516589 E-mail: ella-dejong@planet.nl

Inschrijven andere Start-wedstrijden: Riki Creemers: Tel: 0527-231945 E-mail: riki-start78@hotmail.com

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

t/m 14 februari, zie clubblad december 2006

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

18 februari Appelscha crossloop alle klassen

4e Running Centercrosscompetitie alle klassen 11.30 uur

18 februari Groningen parkloop 16km-13km-10km-7km-4km 10.00 uur

24 februari Biddinghuizen wegloop 15km-12,5km-10km-7,5km-5km-2,5km 10.30 uur

24 februari Hoogkarspel indoor junioren-BCD/pupillen 10.00 uur

24 februari Langezwaag wegloop 21km-16km-10km-5km 11.00 uur

24 februari TUK-WOLDBERG 4e clubcross alle klassen 11.00 uur

24 februari Utrecht indoor junioren-BCD/pupillen 11.00 uur

24 februari Wageningen nk veldloop masters

24 februari Zuidlaren wegloop 30km-21km-18km-15km-12km-9km-6km 10.00 uur

25 februari Dronten bosloop 11km-8,3km-5,5km-2,8km 10.30 uur

25 februari Harderwijk bosloop 15km-10km-5km-1,6km 10.30 uur

25 februari Wageningen nk veldloop senioren-junioren-AB

25 februari Zwolle wegloop 15km-10km-5m-3km-1,5km 10.30 uur

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

03 maart Drachten wegloop 10km-5km 11.00 uur

03 maart De Knipe wegloop 11km-5,5km-2km-1km 10.30 uur

03 maart Stuifzand crossloop 7,3km-1340m-940m-670m-460m 10.00 uur

04 maart Leeuwarden wegloop 30km-16km-6km-2,5km 11.00 uur

08 maart Zwolle baan 5000m-coopertest 19.30 uur

10 maart Assen wegloop 15km-12km-9km-6km-3km 11.00 uur

10 maart Den Ham bosloop 10km-5km-1,5km 13.30 uur

10 maart Diever wegloop 42km-28km-21km-10km 12.00 uur

10 maart Haren wegloop 21km-12,3km-3km 12.00 uur

11 februari Emmeloord wegloop 15km-12,5km-10km-7,5km-5km-2,5km 11.00 uur

11 maart Enschede indoor senioren/masters/junioren/pupillen 11.00 uur

11 maart Grouw veldloop, merenloop 12km-5km-2km 14.00 uur

15 maart Epe baan 5000m-coopertest 19.30 uur

17 maart Dokkum wegloop 21km-7km 14.00 uur

17 maart Emmen wegloop 10km-4km 13.30 uur

17 maart Groningen wegloop 35km-30km 10.00 uur

17 maart Heerenveen indoor senioren/masters/junioren/pupillen 10.00 uur

17 maart Veenhuizen crossloop 10km-5km-3km 10.30 uur

18 maart Epe indoor junioren-BCD/pupillen 13.30 uur

18 maart Groningen wegloop 16km-13km-10km-7km-4km 10.00 uur

18 maart STEENWIJK baan coopertest 6 minuten - 12 minuten 11.00 uur

21 maart Almere veldloop gemeentemedewerkers 12km-9km-6km 11.00 uur

24 maart De Lutte wegloop 36km-19km 09.00 uur

24 maart Groningen wegloop 35km 10.00 uur

24 maart Kampen wegloop 32km-21km 11.00 uur

24 maart Leek wegloop 21km-12,8km-5km 12.15 uur

Voor meer wedstrijden: www.start78.nl






