


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, Gerjan

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

19.30-20.45 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: 18.00-19.00 Alle pupillen Oerthebaan Ina en Leonie

18.00-19.00 C/D junioren Oerthebaan Tineke, Reinier

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

19.00-20.30 recreanten sen.+ masters (technisch) 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 Molenwiek 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 Gerding 0521 523 099

Materiaalcommissie Leonie Halman 0561 441 093

VACATURE!!!!!!!!!!! Gerjan Petter 0521 362 284

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 Gerding 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 en Ina Gerding 0521 516 589

Wollegras 5, 8471 WH  WOLVEGA

Technische commissie: Jeugdcommissie:

Freddie Bouma 0521 518 280 freddiebouma@wanadoo.nl Nikki Woudstra

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

Hans Spitzen 0521 360 322 hspitzen@hetnet.nl

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 sterkenbrugh@wanadoo.nl Jan de Krijger

Sietske Sterkenburgh 0521 380 165 sksterkenburgh@hetnet.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, 
 
Dit is een beetje een dun nummer. Winterdepressie zullen 
we maar zeggen. Er zijn in deze periode niet zo heel veel 
wedstrijden en dan is het moeilijk om het clubblad vol te 
krijgen. 
Bijkomende factor is dat het clubblad we eens aan de late 
kant is en ja, dan is de deadline soms al verstreken voor het 
inleveren van kopij…  
 
Dit clubblad is echter toch zeer belangrijk omdat u 
bijgevoegd de stukken aantreft voor de algemene 
ledenvergadering. Ik zou zeggen: komt u allen! Er worden 
toch een aantal belangrijke zaken besproken en wilt u als lid 
betrokken blijven en invloed houden op het bestuur van uw 
vereniging dan is het zaak om aanwezig te zijn. 
 
Konden we u vorige week heuglijk nieuws vermelden over 
onze kogelstoter Boudewijn, deze maand bereikte ons het 
nieuws dat hij is geblesseerd. Beterschap Boudewijn! Ik 
hoop overigens dat hij bij het uitkomen van dit clubblad 
alweer genezen is want het leek een beetje mee te  vallen. 

 
We hebben een leuke bijdrage over de spooktocht die werd 
gehouden op de Woldberg. Van mijn vrouw heb ik 
begrepen dat het gebeuren bijzonder spannend was. Ze 
was behoorlijk geschrokken af en toe. Het was dus zeker 
griezelen geblazen. 
 
Verder hebben we de voorzitter eens aan de tand gevoeld 
met het oog op de naderende ALV, wordt uw hulp gevraagd 
bij het instandhouden van onze club, zijn er uitnodigingen 
voor hardloopwedstrijden, er is een pen, een gerstenat etc. 
etc. 
 
Ik wens u veel leesplezier! 
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Dun 
 
 

 

 

Boven: In Appelscha 
verscheen een grote 
afvaardiging van Start’78 aan 
de start bij het Running 
Center Crosss Circuit. 
Onder: Op de Woldberg 
werden de prijzen uitgereikt 
bij de laatste Boscross 
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Van de voorzitter 
Rob van der Wel 

 
In de loop van ieder jaar worden er veel 
wedstrijden georganiseerd door de Wedstrijd 
Organisatie Commissie (=WOC). Een aantal 
op de atletiekbaan, andere op de weg of in het 
bos. Die wedstrijden zijn het visitekaartje van 
onze vereniging, met het organiseren daarvan 
is telkens weer een groot aantal vrijwilligers 
bezig. De organisatie van zo’n wedstrijd moet 
vlekkeloos verlopen en… daar zijn wij goed in! 
Niet zelden ontvangen wij complimenten van 
deelnemers en verenigingen. Het zou 
vanzelfsprekend moeten zijn dat onze eigen 
leden aan die wedstrijden meedoen. Vaak 
gebeurt dat ook, omdat een aantal wedstrijden 
meetelt voor het clubkampioenschap. Leden 
van Start78 zouden er trots op moeten zijn 
wanneer zij gevraagd worden onze vereniging 
te vertegenwoordigen tijdens een regionale 
wedstrijd of (bijvoorbeeld) 
veteranencompetitie. Het gaat hierbij niet 
alleen om hardloopwedstrijden, maar ook 
wedstrijden met de technische nummers. 
Er is een tendens waarneembaar waaruit blijkt 
dat het meedoen aan de hiervoor beschreven 
wedstrijden helemaal niet meer zo 
vanzelfsprekend is als vroeger. Dat is jammer, 
omdat het meedoen aan wedstrijden er nu 
eenmaal bij hoort. Wanneer je op voetballen 
zit, dan ga je ook niet alleen trainen. Toch?  
Zo kort voor de opening van het nieuwe 
baanseizoen, zou ik iedereen die het betreft 
willen vragen mee te doen aan vooral onze 
eigen wedstrijden. Er is voor iedereen wel iets 
te vinden. En wil je eens een keer iets anders 
proberen? Er start in maart weer een training 
op donderdagavond voor de technische 
atletiekonderdelen. Voor leden is het meedoen 
aan die training gratis. 
Ik hoop dit jaar veel ROOD te zien bij onze 
wedstrijden. 
Dat brengt mij bij de clubkleding. Er schijnt 
onduidelijkheid te bestaan over het soort 
wedstrijden waarbij het dragen van clubkleding 
verplicht is. Het gaat daarbij om ALLE officiële 
wedstrijden die Start78 organiseert of waaraan 
je als Start78 lid meedoet. Dat laatste betreft 
dus de wedstrijden die niet door ons worden 
georganiseerd, maar door een collega 
atletiekvereniging. Omdat Start78 lid is van de 
Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) 
zijn wij verplicht hun reglement te volgen. De 
clubkleding die je bij ons kunt bestellen voldoet 
aan alle door de KNAU gestelde voorwaarden. 
Maar bovenal is het kleding die prettig draagt 
en kwalitatief uitstekend is. 
 

Help 
 
Na een heel zachte winter is er veel onkruid op 
en rondom de baan en het clubhuis gegroeid. 
Op 7 april is de eerste wedstrijd 
(openingswedstrijd) op de baan. Daarom 
vraagt Start ’78 haar leden te helpen bij het 
wieden en spuiten en andere kleine technische 
klusjes. Alles onder leiding van de WOC. 
Datum: za. 17 maart 2007     aanvang: 9.00 
uur   Met voldoende mensen hopen we om 12 
uur klaar te zijn. 
Opgeven  Voor 12 maart bij een van de WOC-
leden of op de intekenlijst in de kantine. 
Daar na nemen we contact met je op. 

 
 

Extra hulp bij 
wedstrijden 

 
De WOC vraagt extra hulp bij de volgende 
wedstrijden: za. 7 april en zo. 6 mei. 
Dit zijn grote wedstrijden, waarbij veel mensen 
nodig zijn. Je kan helpen bij: 
1)      avond tevoren baan wedstrijdklaar 
maken. 
2)      Materiaal verzorgen tijdens de wedstrijd. 
3)      Helpen bij het jureren. 
 
Opgeven bij Nel Zwerver of op de intekenlijst in 
de kantine. 
Op 7 april zijn de tijden: 9.30-13.30 uur of 
13.30-17.30 uur 
Opgeven voor 30 maart. 
Op 6 mei zijn de tijden: 11.30 tot ong. 16.30 
uur. Opgeven voor 27 april. 
 
Nel Zwerver  tel: 0521-381285      
e-mailadres: famzwerver@orange.nl 
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Actie Reclamebord                                                  Clubsponsoring 
 
Start’78 heeft jouw hulp nodig!! Het bestuur wil onze vereniging nog succesvoller maken. 
 
Zeker, onze vereniging staat in de regio goed bekend. Wij hebben een prachtige accommodatie, maar 
het kan altijd beter! Ondermeer wil het bestuur de kwaliteit van de trainingen waarborgen. Dit wil het 
bestuur bereiken door het aanbieden van hoogwaardige trainingsmaterialen – waaronder een 
“polshoog installatie” - en goed opgeleide trainers. Daarnaast wil het bestuur meer aandacht besteden 
aan het organiseren van activiteiten voor de jeugd. Tenslotte bestaat de wens om onze wegatleten 
hoogwaardige weg- en crosslopen te bieden. 
 
Al deze wensen kosten geld. Geld dat niet uit de contributie kan worden vrijgemaakt. Via de “Actie 
Reclamebord” probeert het bestuur die gelden bij elkaar te krijgen. Een speciale commissie is 
samengesteld die zich bezighoudt met de uitvoering van deze actie. Dat kan die commissie echter niet 
alleen. Jouw hulp is daarbij essentieel. Ieder Start’78 lid of/en ouder kent immers wel mensen met een 
eigen bedrijf. Zo beschikken wij gezamenlijk over een geweldig netwerk.  
 
Wij vragen je om ons te helpen bij de “Actie Reclamebord”. Wij allen zijn immers leden van één 
vereniging: vrijwilligers die samen werken om gemeenschappelijke doelen te realiseren. Graag vragen 
wij je hulp om sponsoren te vinden: een bedrijf dat je kent, misschien je eigen bedrijf, wellicht je 
werkgever, of de werkgever van je ouders. Het maakt ons niet uit hoe, maar help ons om Start’78 
succesvoller te maken. 
 
Wat wij de sponsor kunnen bieden is, naast het feit dat mede bijgedragen wordt aan onze successen, 
naamsbekendheid via een reclamebord langs de atletiekbaan én vermelding op onze website. 
 
Binnenkort zul je via een brief worden uitgenodigd aan deze actie deel te nemen. Help ons en doe 
mee! Bouw mee aan het succes en de groei van onze vereniging. 
 
Mocht je hier nu al meer over willen weten, neem contact op met Addy Ritsema (tel.0521-515691 of 
janenaddy@hetnet.nl ) 
 
 
Commissie “Actie Reclamebord Start’78” 
 
 
Wim van Oosten Peter Wemer 
Harry Renting Niek Wijnen 
Addy Ritsema Frenk Wubben 
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Jarig in april     
         

Alvast van harte gefeliciteerd en      

een fijne dag toegewenst namens 'Start 78'    
         
         

April         

2-4 Peggy Wetzel 7-4 Christa de Vries 24-4 Klaas de Haan 

2-4 Henk Woudstra 7-4 Simone van der Wal 24-4 José Soorsma  

3-4 Cindy van de Akker 8-4 Tineke Bosma 25-4 Lennert Petter 

3-4 Martin Berger 8-4 Rosalie Tissingh 25-4 Adri Sluis  

3-4 Hans Sterkenburgh 15-4 Anneke Boelens 26-4 Martin Kielema 

3-4 Joey Woudstra 15-4 Iris Brinkman 26-4 Daniëlle de Koe 

5-4 Sandra Boxum 16-4 Luca Froklage 28-4 Petra de Lange 

5-4 Nanneke van Weenen 17-4 Eline Luijten  29-4 Annabelle Luijten 

6-4 Remco Mulder 17-4 Jari van Ravenstein 29-4 Ad Roodhuijzen 

7-4 Ella de Jong  21-4 Allaerd Petter 30-4 Roderic Luijten 
 

Een paar nieuwtjes... 
Toos de Vries 

 
Nadat in 't eerste nr. van dit jaar 't stukje 
"het estafettestokje"onder haar naam 
verscheen, en wij zeer ingenomen zijn met 
't feit dat '"de Woldberg" toch wel "t 
gouden plekje is van NL , werd deze atlete 
Jazlin 10 febr. knap tweede in een cross te 
Epe over 6 km in 23.52 min. Afgelopen 
weekend 24 febr. werd ze eerste en klokte 
na 2 ronde's 15.00 min waarna ze nog 2 
ronde liep op die o zo mooie berg.  
Op 11 febr. liep Heerke in Schoorl de 10 
km in 34.33 wat hem 'n zevende plaats 
opleverde Deze atleet beklaagde zich 
laatst in de training dat het pad glad was. 
Wat naderhand ook bleek toen wij 'n 
versufte pad tegen kwamen die het spoor 
geheel bijster was.  
Freddie B doet ook erg zijn best maar 
laatst merkte hij op:  “ik moet er zoveel 
meer voor doen als b.v. Gerrit”. Ja Fred 
we zijn allemaal wel een keer moe, dat 
geeft niet jô. 
Gelukkig zijn de meeste onder ons niet 
van die grote namen anders kom je al in 
de krant als je je enkel verzwikt. Wie er 
gebaat zijn bij dit nieuws ? ? Alleen zijn 
tegenstanders denk ik als die ook al de 
Steenwijker lezen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6  starter 02 



 

maart 2007  7 

10 vragen aan: 
Rob van der Wel 

 

 
Op donderdag 29 maart wordt in het clubhuis 
de Algemene Leden Vergadering gehouden. 
Een mooie gelegenheid om de voorzitter een 
te ondervragen over het wel en wee van onze 
sportclub. 
 
1. Hoe lang ben je al voorzitter? 
Al 16 jaar. Een hele poos ja. Ik kwam met de 
club in aanraking via mijn kinderen. Nadat 
Evert Roffel was afgezwaaid is er een klein 
poosje een soort tussenpaus geweest. Na wat 
onenigheid in het bestuur besloot deze op te 
stappen en werd ik gevraagd. Eerst eens voor 
een halfjaartje om te kijken hoe dat zou gaan 
en van lieverlee is dat zo doorgerold. Ik ben 
dus de derde voorzitter van Start’78. 
2. Hoe lang ga je nog door? 
Nou tja, mijn termijn loopt nog twee jaar. Als er 
zich dan een nieuwe kandidaat aanmeldt hou 
ik er mee op. Ik heb dan mijn termijn er ook 
wel op zitten vind ik. Ik wordt zo ondertussen 
een beetje een clubfossiel en dat is ook niet 
goed. Ik wil zo rond mijn zestigste sowieso een 
beetje rustiger aan gaan doen. Wat minder 
training geven enzo. De kantine wil ik nog wel 
blijven doen, maar dat trainen… Af en toe 
gaan ze wel erg hard hoor! Dan pak ik de fiets 
maar. 
3. Aha, want hoeveel uur geef je nou 
training per week? 
Ik geef vier en een half uur training per week. 
Veel doe ik samen met Ina. 
4. Is voorzitter een leuke baan? 
Ja. Erg leuk. Wat me vooral drijft is dat ik 
mensen plezier wil laten beleven aan 
bewegen. Je volstoppen bij de MacDonalds, 
daar heb ik niks mee. Mensen moeten 
bewegen en het is leuk als ze daar plezier aan 
kunnen beleven. 
5. Wat levert het je op om voorzitter te zijn? 

Tsja, wat levert het op. Wat me vooral drijft is 
dat ik met veel mensen bezig ben. Een gevoel 
van saamhorigheid. Dingen samen doen. Kijk, 
we zijn een vereniging en geen sportschool. 
Dat houdt in dat ieder lid zijn steentje bij moet 
dragen. Daar heb ik plezier in. Dingen samen 
doen. Maar vooral vind ik het erg belangrijk dat 
ik een steentje kan bijdragen aan het laten 
bewegen van mensen. 
6. Er is de laatste jaren een hele hype aan 
de gang op het gebied van gezondheid en 
meer bewegen. Wat is de bijdrage van een 
sportclub daarin? 
Nou, ik weet niet of je het zo moet zien. Het 
werkt meer andersom. Doordat al die mensen 
meer willen bewegen ontstaat er bij ons 
draagvlak voor meer en betere voorzieningen. 
Moet je eens kijken hoe vaak je nu kunt 
hardlopen! Dat kon vroeger niet. Dan had je 
maar één of twee uurtjes in de week. Was je 
nieuw dan moest je gelijk met die snelle groep 
mee. Nu hebben we een loop je fit groep en 
kun je op ieder niveau instromen. 
Wat je bijdrage aan de gezondheid van 
mensen is is dat een vereniging als de onze 
laagdrempelig is. Het is niet zo duur als 
bijvoorbeeld een sportschool. Wat ook bij een 
vereniging belangrijk is is dat we alles samen 
doen. En dat spreekt veel mensen aan. 
7. Is de club veranderd de afgelopen jaren? 
Ja. We hebben veel meer mogelijkheden 
gekregen. Iedereen kan nu op zijn eigen 
niveau met sport bezig zijn. En dat kan op 
allerlei gebied. Denk maar eens aan sportief 
wandelen. Dat hadden we vroeger niet. 
8. Wat is het verschil tussen toen je begon 
en nu? 
Het is allemaal veel professioneler geworden. 
We hebben inmiddels een organisatie die 
stevig staat. Natuurlijk zijn er wel eens tekorten 
aan vrijwilligers maar kijk eens hoe goed heel 
veel dingen lopen. We hebben een zeer 
bekwaam bestuur met mensen die in hun 
dagelijks leven behoorlijke banen vervullen. 
Mensen die wat kunnen en die wat in te 
brengen hebben. Tegelijkertijd staat ons 
bestuur dan ook weer open voor zo’n simpele 
ziel als ik ha ha. 
Ook is de regeldruk enorm toegenomen. In de 
oude dagen werd er onder leiding van Evert 
Roffel een keet naar de baan gesleept en dan 
had je een kantine. Dat kan niet meer. De 
kantine moet aan van alles voldoen, er zijn 
ARBO regels en ga zo maar door. 
9. Hoe staat de club ervoor? 
Heel goed. Heel goed. We hebben zo’n 380 
leden en dat is een heel mooi aantal. 
Bovendien hebben we een club met zeer 
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goede faciliteiten. Een mooie baan, een mooi 
clubhuis. We voldoen aan alle denkbare 
regels. Daar doen we ook zeer ons best voor. 
Punt van zorg is wel dat het heel moeilijk is om 
aan goede atletiektrainers te komen. 
Looptrainers dat gaat nog wel maar mensen 
die gekwalificeerd trainingen aan onze jeugd 
kunnen geven zijn moeilijk te vinden. Dat geldt 
overigens voor alle verenigingen hoor, dat is 
niet alleen bij ons. 
10. Waarom is Start 78 de mooiste 
atletiekvereniging van de wereld? 
Nou… ja… Steenwijk is een prachtig plaatsje 
met een fantastische omgeving. We hebben 
een enthousiast vrijwilligerskorps, we kunnen 
onze leden heel veel faciliteiten bieden. In 
onze club kan iedereen naar eigen kunnen 
presteren en bijdragen. Dat vind ik mooi. 
 
 

20 kilometer hollen in 
Parijs 

 
Van zaterdag 13 t/m maandag 15 oktober 
kunnen jullie mee naar Parijs om daar mee te 
doen aan een 20 kilometer loop. Start en finish 
zijn bij de Eiffeltoren en het wedstrijdparcours 
loopt onder andere langs de Seine en door het 
Bois de Boulogne. Vorig jaar deden er maar 
liefst 20.000 atleten mee, dus het is nodig om 
ons tijdig aan te melden. Wij rekenen er op een 
bus vol te krijgen en hebben dan ook vast een 
optie genomen. 
De wedstrijd wordt gelopen op zondag 14 
oktober. 
 
Met de samenstelling van het reisprogramma 
is ook rekening gehouden met de niet-lopers. 
Voor hen is een attractief dagvullend 
programma opgesteld. Diverse highlights 
worden bezocht zoals de Notre Dame, Centre 
Pompidou, Forum des Halles, Eiffeltoren en 
omgeving, Champs d’Elysees, Arc de 
Triomphe, Tour Montparnasse, Quartier Latin, 
Dôme des Invalides enzovoort. 
 
De kosten bedragen € 155,- per persoon all in, 
echter exclusief het startbewijs ad € 22,-. En 
uiteraard exclusief de drankjes of andere 
versnaperingen die je koopt. 
 
Aanmelden graag zo spoedig mogelijk via het 
e-mailadres ina.gerding@wanadoo.nl. Je krijgt 
dan van ons bericht. Hou er rekening mee, dat 
er € 75,- als aanbetaling wordt gevraagd. 
 
Reisbureau Robina 
 

Ekiden Zwolle 
 
Vanuit verschillende richtingen bereikte de 
redactie het bericht dat er zich teams aan het 
formeren zijn die mee gaan doen aan de 
ekiden binnenkort in Zwolle. 
Vandaar dat we besloten hebben de volgende 
oproep te plaatsen: 
 
Graag willen wij jullie vertellen dat av PEC 
1910  dit jaar op zondag 1 april 2007 alweer de 
14de EKIDEN organiseert. 
 
Wij hopen dat u ook dit jaar weer enkele 
vrienden, familieleden of collega's kunt 
motiveren om een team te vormen en 
hardlopend de Marathon-afstand, in estafette 
vorm, te volbrengen. 
De  "Online-inschrijving"  is geopend op     
www.ekidenzwolle.nl    
Tevens kun je op deze website een leuke 
sfeer-impressie en de uitslagen van vorig jaar 
bekijken. 
Vorig jaar hebben 116 teams deelgenomen 
aan de Ekiden Zwolle en ook dit jaar is het 
enthousiasme alweer groot, de eerste 
inschrijvingen zijn alweer binnen. 
Wij hopen u 1 april te begroeten op de 
atletiekbaan "Wim Peters"  in Zwolle. 
 
Succes met de training !!! 
Namens het organisatie comité en met een 
vriendelijke groet, 
 
Hans Wieltink 
 
 

De Pen 
Sjors Verheijde 

 

De naam is dus Sjors en ik ben 17 jaar,  
maar in maart(13) ben ik jarig en ga dan 
eindelijk naar de 18. 
 
Al bijna 7 jaar zit ik op atletiek en doe het nog 
steeds met plezier. 
Ik ben als jongetje D begonnen en ben 
inmiddels jongetje A. 
Als junior C zat ik bij de Noord Nederlandse 
loopgroep onder leiding van Arend Karenbelt. 
Iedere zaterdag ergens in het noorden van 
Nederland deden we oefeningen en waren we 
veel aan het sprinten, hordelopen en liepen we 
de wat langere afstanden. Helaas werd ik te 
oud en moest ik ophoepelen.  
Alle onderdelen vond ik wel leuk behalve 
Midden/lange afstand... 
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Ik zie de lol er dus echt niet van in om je 
helemaal kapot te lopen met  
pijn in je benen, schouders, heupen, armen, 
borst, nek en longen om je vervolgens 
helemaal gesloopt je zwetende en nog net 
levende karkas over de lijn heen te slepen om 
daar je laatste beetje adem uit te blaffen..... 
Nee, ik heb het meer van de korte afstanden en 
natuurlijk Hink-stapspringen!!!  
 
Hink-stapsprong is mijn onderdeel! Al hinkend en 
stappend ga ik naar de zandbak om een 
sprongetje te wagen. Natuurlijk moet ik net als 
iedereen oppassen voor blessures, maar bij 
HinkStap is de kans groter dat ik me enkels, 
schenen of knieën kapot hink, stap of spring. Een 
paar jaar terug heb ik al een keer een blessure 
opgelopen en dat was niet erg prettig, dus liever 
geen 2e keer.  
Ik heb al meerdere keren mee gedaan aan het 
NK, maar dit jaar ben ik met mijn stomme kop 
vergeten mezelf op te geven voor het NK in 
Groningen.  
Gaan we gewoon weer voor het buiten 
seizoen. 
 
Ik ben altijd druk geweest met atletiek, maar 
vroeger ging dat ten kosten van school. 
Tegenwoordig zet ik me wel iets meer in voor 
school. Ik zit op het CIBAP in Zwolle waar ik de 
opleiding Reclame Presentatie en 
Communicatie volg. 
.... 
OKe ik zal het even kort uitleggen. Ik houd mij 
vooral bezig met de grafische vormgeving van 
b.v folders, advertenties, tijdschriften en Flyers, 
maar bouw ook websites en ontwerp en maak 
logo's. 
Er is een hoop creativiteit nodig om iets 
(goeds) te maken. Alleen een goed idee is niet 
voldoende je moet het ook kunnen uit voeren. 
Om de websites en het bewerken van foto's 
wordt Photoshop gebruikt.  
Voor illustraties, zoals logo,s of andere 
illustraties gebruiken we Illustrator en voor de 
opmaak voor lappen tekst voor b.v kranten 
of advertenties wordt Indesing. En zo zijn er 
nog meer programma's die ik uit mijn hoofd 
moet kennen. 
Op het moment loop ik stage bij een reclame 
bureau en heb het naar me zin.  
Ik heb er al bijna een maand opzitten....nu nog 
4.  
Ik zit in het 2e jaar waar ik de paar beste 
jaartje van me leven wegrot. 
Nog 2 jaar te gaan en dan gaan we HBO 
proberen. 
 

School en atletiek zijn beide belangrijk voor mij 
en ik probeer ze te combineren al gaat dat niet 
altijd even soepeltjes.  
Omdat school toch iets belangrijker is dan 
sport, laat ik atletiek soms even links liggen om 
me helemaal te storten op school. En dan 
ja…vergeet je wel eens wedstrijden 
 (sorry Ingrid) gelukkig zijn er zat dingen die ik 
niet vergeet, zoals de pen doorgeven. Ilona 
Schra is de volgende die jullie met een lang 
niet zo boeiend stukje tekst gaat vermaken. 
 

 

Spooktocht 
Sietske Sterkenburgh 

 
Op vrijdag 16 februari was het dan zover. De 
spooktocht zou na één keer te zijn uitgesteld 
nu echt gaan plaatsvinden. Om 19:30 uur 
kwam iedereen bijeen op de plaats van 
bestemming aan de Bergweg in Tuk. Hier 
verzamelde iedereen zich om de vuurkorf, 
waar je koffie of thee met koek kon krijgen. Dit 
smaakte heerlijk. Daarna werden we de 
paardenstal ingeleid, hier stonden pakken stro 
waar we plaats moesten nemen. We werden 
door middel van een verhaal voorbereid op wat 
allemaal zou komen tijdens de tocht. Tja, 
iedereen was zo zenuwachtig dat het gekakel 
de verteller nogal eens overstemde. Wat in 
ieder geval belangrijk was, was dat we onze 
zaklantaarns in moesten leveren. Nou, in mijn 
geval maakte dat niet uit, want die had ik niet 
mee. Om de groepsindeling te bepalen, kreeg 
iedereen een nummer van 1 t/m 6, die stonden 
voor de groep waar je in zat. Na het uitdelen 
van de kaartjes met de nummertjes ontstond er 
een wisseling van deze kaarten. Was dit omdat 
iedereen bang was om de spooktocht met 
vreemden te lopen? Wie zal het zeggen. 
 
In ieder geval was ik na een kwartetspel in 
groep 5 beland. Groep 1 t/m 3 gingen als 
eerste met de huifkar weg. Er zou enige tijd 
overheen gaan voordat groep 4 t/m 6 werd 
opgehaald. Maar deze tijd was zo voorbij. 
Eenmaal in de huifkar kregen we een donker 
toertochtje waarbij takken over de huif al 
konden zorgen voor enige onrust in de huifkar. 
Eenmaal aangekomen in de bos, kreeg groep 
4 een olielamp aangereikt. Dit was het enige 
licht dat je per groep kreeg. Na 7 minuten op 
de kookwekker te hebben gewacht, mochten 
wij (groep 5) ook van start gaan. Wij waren met 
zijn vijven; Jan Pol, Joey Woudstra, Adri Sluis, 
Anita Lugtmeijer en ik (Sietske Sterkenburgh). 
Na amper 200 meter sprong de eerste gek al 
uit de bosjes vandaag. Zo dan wist je direct dat 
je met de spooktocht was begonnen. We 
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dachten dat we van deze man afwaren, maar 
niets was minder waar. Joey en ik liepen naast 
elkaar en zo keek ik al pratende weg naast 
mij….schik en gil… want die gek liep in één 
keer tussen ons in en dat was wel erg dichtbij. 
Nou, oké maar weer verder, maar nu was het 
echt begonnen. We liepen tussen twee wallen 
de Woldberg op en zeiden tegen elkaar. Hier 
kunnen spoken zitten! En ja hoor in één keer 
waren er weer twee spoken. Deze spoken 
volgde onze enige tijd tot de eerste vraag. Na 
de vraag gingen we weer “vrolijk” (uhum) 
verder. 
 
Na een stukje rustig te hebben gelopen, 
kwamen we op een ruiterpad terecht. Nou ja 
rustig… in de verte hoorde je zo nu en dan 
gegil en wist je, er staat ons meer te wachten. 
Dat we over het ruiterpad moesten baarde ons 
ook zorgen want naast het ruiterpad lag een 
goed begaanbaar pad maar die was niet voor 
ons bedoeld. En ja hoor, daar zagen we wat 
hangen in de boom en je moest er vlak langs 
wandelen. Al lopend erop af waren we aan het 
speculeren of het een pop was of toch echt 
iemand. Nou zelfs met bril heb ik kennelijk 
slechte ogen want ik dacht dat de laarsjes te 
klein waren voor een mens maar niets was 
minder waar. Dat was dus weer de 
stembanden testen. Hier kregen we even een 
pauze want we liepen kennelijk zo hard van de 
adrenaline dat we groep 4 te dicht achterop 
waren gekomen. 
 
Na even te hebben gewacht konden we weer 
verder hier kregen we verschillende 
schikeffecten te voorduren. Zoals een man met 
een kettingzaag en dan natuurlijk niet te 
vergeten, de doodskist. Hier aangekomen 
waren we al zo paranoïde dat we dachten dat 
er iemand in de kist zou zitten. Maar ja op de 
kist zat ook een vraag dus je moest er wel 
dicht bij gaan staan. Joey ging deels op de kist 
zitten, zodat als er iemand in zat, deze er niet 
uit kon komen. Maar helaas werkte dit niet. De 
man kwam met een grote sprong uit de kist 
waarbij Joey geluk had dat hij niet helemaal op 
de kist was gaan zitten anders was hij 
gelanceerd. 
 
In de laatste kilometer was de spanning zo 
opgevoerd dat Joey al bang werd van de 
schaduw die ontstond door het olielampje en 
Anita wel heel dicht bij mij liep en mijn 
spierballen testte. Jan en Adri waren de 
achterhoede en moesten de spoken van 
achteren opvangen! Uiteindelijk aangekomen 
in de stal kregen we een lekker bakkie patat 
met wat fris en dat ging er wel in! Ondertussen 
was groep 6 ook gearriveerd, dus iedereen 

was weer veilig teruggekeerd. Daarna kwamen 
natuurlijk de verhalen. Volgens mij was het 
tussen 11:15 en 11:30 uur dat we weer 
vertrokken. Een aantal ging nog even moed 
indrinken in De Karre voor ze hun fietstocht 
verder voortzetten en ik, tja ik was met de auto 
en ben direct naar huis gereden. 
 
 

Gerstenat en vette Friet 
Belevenissen van een recreatieve loper. 

 
De redactie had het al gezien….dit jaar heb ik 
voor de eerste keer de Hunebedloop gelopen. 
Ieder jaar tot nu toe kwam er iets tussen. Geen 
vervelende dingen hoor, maar eind januari is 
bij ons een tijd van verjaardagen. Iedereen zal 
dat wel hebben. Het lijkt wel alsof alle 
verjaardagen in een bepaalde periode 
samengepropt worden. Maar goed, dit jaar 
lukte het. Leuk loopje trouwens, mooi 
parcours, maar vooral doordat er veel Starters 
aan de start staan. Misschien is het tijd dat we 
bij de wedstrijden die we als club zelf 
organiseren ook zoveel leden komen 
opdraven? Vanaf april begint het baanseizoen 
weer, en ook op de baan kun je leuke 
wedstrijdjes doen. En…..als ik het goed 
begrepen heb in juni voor de eerste keer een 
halve marathon i.p.v. de 15. Ik weet het niet 
zeker, maar ik dacht dat er ook een 10 of 11 
km parcours uitgezet wordt. 
Goed, even terug naar de Hunebedloop. 8 of 
15 km is een mooie afstand voor de meesten. 
Voor sommigen nog te kort (Heerke deed een 
paar km extra) en voor sommigen te lang. Ach, 
als het niet gaat (of als je geen karakter hebt 
☺) kun je altijd uitstappen toch? En dan na de 
tijd met het schaamrood op de kaken de 
kleedkamer in…. 
Er werd al eerder naar gerefereerd, maar 
misschien is het voor trainer Thijs leuk om de 
lopers ook eens een training te geven in het 
lostrekken of duwen van personenauto’s??? 
Het is maar een idee hoor, komt soms wel 
eens van pas. 
 
Nu de lente in aantocht is is het cross-seizoen 
weer afgelopen. Toch altijd leuk, lekker door 
de blubber. Gek hè, ik heb wel een hekel aan 
regen en kou, maar zo nu en dan een cross 
vind ik altijd leuk. Ik heb wel het idee dat de 
opkomst wel eens beter is geweest, maar 
misschien is dat verbeelding. Afgelopen week 
heb ik de laatste cross meegedaan. Dat moest, 
anders had ik er geen 3. Nadat Klaas van der 
V. mijn tanden even recht zette bij de start 
(nog bedankt Klaas, dat hoeft de tandarts nu 
niet meer te doen ☺) gingen we van start. Ik 
had de concurrentie natuurlijk beoordeeld en 
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dacht dat ik de meeste kans maakte als ik snel 
van start zou kunnen. En de snelle start ging 
goed….de 3 ½ ronde er achteraan was een 
stuk lastiger. 3 ½ ronde angstig achterom 
kijken of ze eraan komen is niet echt prettig. 
Volgend jaar maar eens een andere strategie 
proberen. Hoewel, ik vrees dat Jan de G. en 
Klaas de H. volgend jaar ook op spikes zullen 
lopen. En dan win ik het niet meer! 
Iedere ronde kwam in de afdaling Sybrand S. 
voorbij stuiven. Het daaltalent heeft hij van zijn 
vader. Heel vervelend, omhoog loop ik me het 
snot voor ogen en naar beneden komt hij er 
weer omheen. In de sprint kon ik hem ook niet 
houden helaas. Eerlijk gewonnen Sybrand. 
Misschien dat ik dit jaar wel eens aan de 
prutrace ga meedoen. Voor de liefhebbers van 
“vreemde” loopjes schijnt dit erg leuk te zijn. In 
de kantine hangt een foto van de deelnemers 
vorig jaar. Voor de tijd wel te verstaan, na de 
tijd waren ze niet meer herkenbaar. 
 
Een paar weken geleden hebben we weer 
eens een lange duurloop gedaan. Het schiet er 
een beetje bij in op het ogenblik. ’s Winters is 
het vaak wat korter, maar dat komt wel weer 
als het weer wat lekkerder wordt. 
In ieder geval hebben we een rondje via 
Wilhelminaoord gedaan en op de één of 
andere manier hadden we het alle 3 zwaar. 
Helaas was ik de eerste die even de benen 
moest strekken (ik zat erdoor) maar zowel 
Gerrit G. als Jan B. waren er maar wat blij mee 
volgens mij. De laatste 5 km waren voor alle 
drie zwaar � 
 
Is het jullie ook opgevallen dat er tegenwoordig 
een grote opkomst op de maandag is. Veel 
lopers en loopsters die op de baan hun rondjes 
draaien. Hoewel er natuurlijk niks leuker is dan 
het bos heeft de baan ook voordelen. Iedereen 
kan gewoon zijn eigen programma doen en je 
komt elkaar nog eens tegen. Afgelopen week 
viel de opmerking van trainer Jebbe W. op “jij 
bent de mooiste loopster die er bij is”, het zal je 
maar gezegd worden….Waarschijnlijk 
bedoelde hij wat anders maar het is toch maar 
gezegd. En terecht trouwens ☺ 
Is het jullie in januari ook opgevallen dat 
Ivonne W. een beetje moeilijk liep tijdens de 
training? Traplopen schijnt lastig te zijn. 
De dinsdaggroep is wel het grootste qua 
aantal. Een gezelligheidsclub, niks mis mee. 
Hoewel we als atletiekvereniging niet bekend 
staan vanwege de grote kantineomzet mag er 
op de woensdag toch wel eens wat meer 
blijven zitten. Even de training evalueren en de 
komende wedstrijden bespreken. Op de 
dinsdag is dat toch beter geregeld. Waar zou 
dat aan liggen? Is de bediening beter? Het zou 

zomaar kunnen. De kantinecommissie staat 
denk ik altijd open voor suggesties. 
Één van de activiteiten de afgelopen weken 
was de Spoketocht. Een groot succes heb ik 
begrepen. Bijna 30 mannen en vrouwen 
waagden zich het donkere bos in. Hoewel 
enige deelnemers zo vaak in het bos komen 
dat ze de weg nog met de ogen dicht kunnen 
vinden waar de schrikreacties niet van de 
lucht. Kortom een geslaagde avond die 
waardig in de Karre werd afgesloten heb ik 
begrepen. 
Ik heb ook begrepen dat er een aantal 
deelnemers op 2e paasdag naar Utrecht gaat 
voor de halve marathon. Het schijnt dat er 4 
keer in de week getraind wordt (of minder als 
het regent, als de pms toeslaat, als het volle 
maan is, of als er andere belangrijke zaken 
zijn). Kortom iedereen is vol goede moed dus 
het zal wel goed komen. 
 
Het zal me eens benieuwen hoe het de 
komende periode gaat met de ambities van 
iedereen. Nynke en Ivonne (of was het Nienke 
en Yvonne??, in de krant staat het ook wel 
eens verschillend) gaan steeds beter lopen. De 
heren mogen wel oppassen. En natuurlijk zijn 
er een paar aanstormende talenten die zich dit 
seizoen willen verbeteren. Ik zal een poging 
doen om mijn clubrecords weer van Niek W. 
terug te krijgen, maar dat zal nog niet 
meevallen, ik ga in ieder geval mijn best doen.  
Maar voor iedereen geldt, lopen doe je vooral 
voor je plezier. Dus laten we er weer een mooi 
seizoen van maken! 
 
 
 



Indoorwedstrijd op 3 februari 2007 te Drachten.
      
Meisjes Pup B:  40m: hoog: Kogel: Plaats: 
Lara van Ravenstein  8.4 0.85 3.68 12e 
      
Jongens Pup B:      
Nick Rodermond  6.9 1.00 5.24 2e 
      
Meisjes Pup A, 2e j.:      
Mathilde Spitzen  7.7 1.20 6.60 3e 
      
Jongens Pup A, 2e j.:      
Tim de Boer  6.9 1.25 7.09 1e 
Lennert Petter  7.9 1.05 7.53 6e 
      
Meisjes D, 2e j.:      
Christa Smitstra  6.7 1.25 7.48 4e 
      
Jongens D, 2e j.:      
Vincent Spitzen  7.2 1.25 6.76 9e 
Allaerd Petter  7.8 1.20 5.31 12e 
      
Jongens C, 1e j.:      
Pim Wubben  6.2 1.35 8.40 3e 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Coopertest op 11 februari 2007 te Steenwijk. 
 
     
12 minuten:   6 minuten:  
Jan de Lange 3197  Tessa den Heijer 1283 
Freddie Bouma 3190  Astrid Wibbelink 1233 
Sybrand Sterkenburgh 3058  Obbe Tibben 1221 
Ivonne Wessels 3034  Maud Wiersma 1209 
Arjan Westerbeek NL 3017  Amaru Wijman NL 1197 
Jan Nijmeijer 2713  Geesje Nijmeijer 1168 
Erik Wibbelink 2711  Lina de Boer 1116 
Arnout Westerbeek 2605  Wolter Nijmeijer NL 887 
Bas Schuttrups 2583    
Linda Wibbelink 2515    
Wieke Nijmeijer 1800    
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Nederlands Kampioenschap Indoor op 17 februari 2007 te Gent (België). 
 
Meisjes B: 
400m: Inge Bootsma 1.02.16 serie 

 
Vrouwen: 
Hoog: Nikki Woudstra 1.72 5e

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

Coopertest sportief wandelen op 21 februari 2007 te Tuk. 
 
12 minuten wandelen:  
Ilja vd Weg 1446 
Trijntje Costeris 1446 
Bennie Overvelde 1444 
Jansje Koopman 1414 
Loes Moonen 1393 
Willy Evenhuis 1392 
Ria Bollen 1390 
Rinske Sterkenburgh 1388 
Nel Zwerver 1280 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  
 



Meisjes Minipupillen, 425m: Meisjes Minipupillen:
 1 Amber Bekius 1,47  1 Amber Bekius 3
 2 Rosalie Tissingh 1,58  2 Rosalie Tissingh 5
 3 Ilse Rodermond NL 2,40

Jongens Minipupillen, 425m: Jongens Minipupillen:
 1 Wolter Nijmeijer NL 2,36

Meisjes Pupillen C, 425m: Meisjes Pupillen C:
 1 Lina de Boer 1,52  1 Lina de Boer 5
 2 Luca Froklage 2,04  2 Luca Froklage 8
 3 Shae de Graaf 2,06  3 Shae de Graaf 10

Jongens Pupillen C, 425m: Jongens Pupillen C:
 1 Bram Bijdevaate 1,45  1 Bram Bijdevaate 3
 2 Wesley Hoekstra 1,47  2 Wesley Hoekstra 7
 3 Jorrit Wubben 1,53  3 Jorrit Wubben 8
 4 Eric Stuiver 1,55  4 Eric Stuiver 11
 5 Peter Hoekstra 2,04  5 Amaru Wijman 13

Meisjes Pupillen B, 850m: Meisjes Pupillen B:
 1 Lara van Ravenstein 3,58  1 Lara van Ravenstein 4
 2 Iris de Boer 4,17  2 Iris de Boer 7

Jongens Pupillen B, 850m: Jongens Pupillen B11-2-2006
 1 Nick Rodermond 3,32  1 Nick Rodermond 3
 2 Julian Vreeling 4,17

Meisjes Pupillen A, 850m: Meisjes Pupillen A:
 1 Claudia Oosterkamp 3,19  1 Claudia Oosterkamp 3
 2 Mathilde Spitzen 3,30  2 Tessa den Heijer 6
 3 Sandra Boxum 3,35  3 Mathilde Spitzen 7
 4 Astrid Wibbelink 3,51  4 Sandra Boxum 11
 5 Geesje Nijmeijer 4,27  5 Geesje Nijmeijer 15

Jongens Pupillen A, 850m: Jongens Pupillen A:
 1 Maurice Bekius 3,19  1 Maurice Bekius 4

Meisjes D, 1250m: Meisjes D:
 1 Ellen Jansen 4,38  1 Ellen Jansen 3
 2 Maaike Schuurman 5,18  2 Maaike Schuurman 6
 3 Ryanne Bekius 5,19  3 Ryanne Bekius 7
 4 Wieke Nijmeijer 7,53  4 Wieke Nijmeijer 11

Jongens D, 1250m: Jongens D:
 1 Martijn de Vries 4,29  1 Martijn de Vries 3
 2 Vincent Spitzen 4,43  2 Vincent Spitzen 5
 3 Jari van Ravenstein 5,42  3 Jari van Ravenstein 10

Jongens C, 1250m: Jongens C:
 1 Patrick Postma 4,08  1 Patrick Postma 3
 2 Lowie vd Woude 4,15  2 Lowie vd Woude 6
 3 Arnout Westerbeek 5,04  3 Arnout Westerbeek 7
 4 Pim Wubben 5,24  4 Bas Schuttrups 11
 5 Frank Wibbelink 5,34  5 Pim Wubben 13
 6 Tim de Vries 5,41  6 Frank Wibbelink 14

 7 Tim de Vries 20

4e bosloop op 24 februari 2007 + einduitslag bosloopcompetitie.



Korte Cross, 1250m: Korte Cross:
 1 Bas Kluitenberg NL 3,46
 2 Jurry vd Woude NL 4,12

Vrouwen, 3630m: Vrouwen:
 1 Jazlin Ruinemans 15,00  1 Jazlin Ruinemans 4
 2 Ivonne Wessels 15,18  2 Ivonne Wessels 5
 3 Nynke de Lange 15,32

Vrouwen, 7260m:
 1 Jazlin Ruinemans 30,26

Vrouwen M35, 3630m: Vrouwen M35:
 1 Margreet Wagteveld 17,03  1 Trees van Veen 4
 2 Hilda Knol NL 18,54
 3 Marjoke Eikelenboom 19,49
 4 Jeannette Kostwinder NL 20,12
 5 Angelica Braam NL 21,46

Vrouwen M45, 3630m: Vrouwen m45:
 1 Toos de Vries 17,21  1 Toos de Vries 3
 2 Grietje Boxum 20,36
 3 Diny Jansen 20,52
 4 Mieke Huisman NL 20,56

Mannen, 7260m: Mannen:
 1 Stefan Postma 26,41  1 Stefan Postma 3
 2 Sybrand Sterkenburgh 28,25  2 Jan Willem Krom 8
 3 Jan Willem Krom 35,22

Mannen M40, 7260m: Mannen M40:
 1 Klaas vd Veen 26,50  1 Freddie Bouma 8
 2 Heerke Postma 27,55  2 Frenk Wubben 15
 3 Freddie Bouma 28,29
 4 Jan de Groot 28,40
 5 Klaas de Haan 28,45
 6 Henk Veenstra 32,29

Mannen M50, 7260m: Mannen M50:
 1 Jan de Lange 30,13  1 Jan de Lange 3
 2 Jan Nijmeijer 36,18
    Joop Prins NL, (3630m) 20,22

Mannen M60, 7260m: Mannen M60:
 1 Joop Bomert 36,01  1 Joop Bomert 3
    Wolter Schapelhouman (3630m) 20,56

4e bosloop op 11 februari 2006 + einduitslag bosloopcompetitie, vervolg:



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zaterdag 3 februari  Holten cross zondag 18 februari  Appelscha 4e Runn.cross

H40  5,2km 2e Klaas vd Veen 18.20 H45 ca 10km 15e Thijs vd Vegt 53.17

Hs  5,2km 11e Egbert Vink 21.56 H40  1km sp.cr 2e Klaas vd Veen 3.21

H50  5,2km 13e Anne Bartelds 26.15 Ds  ca 4km 9e Ivonne Wessels 19.14

17e Jolien vd Vegt  ? 24.40

zaterdag 3 februari Drachten wegloop D35  ca 4km 3e Trees van Veen 22.18

H 30km 1e Jan Scheenstra  35+ 1.55.57 D45  ca 4km 2e Toos de Vries 21.59

23e Cor Trompetter  50+ 2.25.18 recrantenloop Jaap van Weenen 47.28

D 30km 4e Wilma van Galen  35+ 2.44.30 Hans Versteeg 47.28

D 1/2 mar 6e Annelies v Buiten 35+ 2.00.13 Margreet Wagteveld 46.59

Lisanne Versteeg ? 30.05

zondag 4 februari  Leeuwarden  wegloop JC ca 2km 9e Lowie vd Woude 8.11

H 11km 27e Stephan Versteeg 51.15 MB ca 2km 6e Yvonne de Vries 9.21

H 1/2  mar 10e Hans Versteeg  40+ 1.32.46 JD2  1km 6e Vincent Spitzen 4.02

Gertjan vd Beek 40+ 1.40.49 11e Alleard Petter 4.44

D 3700m 7e Sylvia Visser  MB 31.57 JD1  1km 7e Martijn de Vries 4.04

10e Erik Jan Kamerbeek 4.40

zondag 4 februari  Sneek  wegloop 12e Jari v Ravenstein 4.56

H35 8,2km 1e Jan de Groot 32.30 MD1  1km 4e Ellen Jansen 3.56

12e Ryanne Bekius 4.49

zaterdag 10 februari  Heerenveen  wegloop JPA2  ca 0,8km 9e Lennert Petter 4.12

H 15km 13e Klaas de Haan 40+ 1.03.21 JPA1 ca 0,8km 9e Maurice Bekius 3.39

19e Thijs vd Vegt  40+ 1.09.28 MPA2 ca 0,8km 7e Sandra Boxum 3.51

8e Mathilde Spitzen 3.55

zaterdag 10 februari  Heerde  GO-cross-comp. JPB ca 0,8km 3e Nick Rodermond 3.42

D 6km 2e Jazlin Ruinemans 23.52 MPB ca 0,8km 8e Lara v Ravenstein 4.19

MPC ca 0,8km 5e Amber Bekius 4.29

zondag 11 februari  Schoorl  wegloop eindklassement onder voorbehoud

H45 NK 10km 7e Heerke Postma 34.33 H40 sprint 2e Klaas vd Veen

JA  NK 10km 17e Stefan Postma 37.04 D45 Langecross 1e Toos de Vries

H35  1/2mar 101e Raymond Blaeser 1.41.46 JPB      3e Nick Rodermond

H45 30km 12e Henk Jan Kamerbeek 2.09.09 D35      4e? Trees van Veen

MD1     4e? Ellen Jansen

zaterdag 17 februari  Barendrecht  wegloop

H45  1/2 mar 6e Jan Groen 1.22.37 Niet alle uitslagen staan op internet. Geef aub uw uitslag

door voor deze pagina en voor een stukje in de krant.

Telefoon: 0513-688058 of E-mail: j.m.hes@planet.nl

Hans en Jolanda Hes



KOMENDE BAAN- EN LOOPWEDSTRIJDEN

 

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 24 maart, zie clubblad februari 2007

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

25 maart Sneek wegloop 30km-12km 13.00 uur

31 maart Almelo baan junioren-CD/pupillen 10.30 uur

31 maart Amersfoort baan junioren/pupillen 10.00 uur

31 maart Groningen wegloop 21km-14km-10km-7km-2km-1km 14.00 uur

31 maart Leeuwarden wegloop 21km-9,5km-3km 12.00 uur

31 maart Winschoten wegloop 16km-10km-5km-2km 14.00 uur

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

01 april Apeldoorn baan senioren/masters/junioren/pupillen 10.00 uur

01 april Assen baan pupillen 10.30 uur

01 april Assen wegloop 8km 14.00 uur

01 april Zwolle wegloop Ekiden 42,2km estafett 12.30 uur

03 april Harderwijk baan senioren/masters/junioren-ABC 19.00 uur

07 april Oude-Willem wegloop 21km-16km-10km-8km-5km-2,5km 11.00 uur

07 april Ommen wegloop 21km-10,7km-5,6km 13.30 uur

07 april Siddeburen wegloop 21km-10km-4,5km 14.00 uur

07 april STEENWIJK baan senioren/masters/junioren (1e NNBC) 10.00 uur

08 april Hattemerbroek wegloop 21km-10,3km-4km 10.40 uur

08 april Terschelling wegloop 15km-10km-5km 13.30 uur

09 april Amersfoort baan junioren 11.00 uur

09 april Stadskanaal wegloop 10km 14.00 uur

10 april Hoogeveen baan 800m 19.30 uur

11 april Epe baan senioren/masters/junioren-AB (1e Deltion) 19.00 uur

12 april Zwolle baan 5000m-coopertest 19.30 uur

14 april Amersfoort baan senioren/masters/junioren-AB (instuif) 12.00 uur

14 april Bergum/Burgum wegloop 21km-11km 11.00 uur

14 april Bolsward wegloop 15km-10km-5km 11.00 uur

14 april Heerenveen baan junioren-CD/pupillen 10.00 uur

14 april Loppersum wegloop 10km-5km-2,5km 16.00 uur

15 april Groningen wegloop 16km-13km-10km-7km-4km 10.00 uur

15 april Rotterdam wegloop 42km-10km 11.00 uur

16 april Dronten baan coopertest 19.30 uur

17 april Kampen baan senioren/masters/junioren 1609m 19.00 uur

17 april Nijmegen baan senioren/junioren-AB loopnummers (instuif) 18.30 uur

20 april Hardenberg wegloop 10km-5km 19.15 uur

20 april Heerde baan senioren/masters/junioren werpen (instuif) 19.00 uur

21 april Emmen baancompetitie 1e wedstrijd CD-junioren

21 april ?? baan 1e wedstrijd pupillencompetitie

21 april Franeker wegloop 16km-10km-8km 11.00 uur

21 april Groningen wegloop 10km-7km-2km 12.00 uur

22 april Hoogeveen wegloop 16km-5km (NNK) 14.00 uur

22 april Wijchen baancompetitie 1e wedstrijd senioren 3e divisie

22 april Zwolle wegloop 15km-10km-5km-3km-1,5km 10.30 uur

voor meer wedstrijden op www.start78.nl


