


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 € 17,45 € 12,05

Pupillen C 1999 € 20,90 € 12,05 € 6,65

Pupillen B 1998 € 20,90 € 12,05 € 6,65

Pupillen A 1996/1997 € 22,45 € 12,05 € 6,65

Junioren D 1994/1995 € 26,60 € 12,90 € 11,55

Junioren C 1992/1993 € 26,60 € 12,90 € 11,55

Junioren B 1990/1991 € 30,60 € 12,90 € 11,55

Junioren A 1988/1989 € 30,60 € 12,90 € 11,55

Senioren/ veteranen 1x 1987 en eerder € 25,10 (tot 1 juli) € 13,80 € 18,60 (facultatief)

Senioren/ veteranen 2x trainen/week € 40,30 € 13,80 € 18,60 (facultatief)

Sportieve wandelaars € 18,45 € 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

€ 48,45 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

Hendrik-Jan Doevendans Capellestraat 138 8331 LB  STEENWIJK 0521 522 514 hj@doevendans.net

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 441 903

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 0521 516 589

Wollegras 5, 8471 WH  WOLVEGA Ina Gerding 0521 523 099

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

Ina Gerding 0521 523 099 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 fsterkenburgh@orange.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, 
 
De redactie heeft weer een clubblad voor u samengesteld. 
Er is weer een boel gebeurd de afgelopen tijd. Zo hadden 
we een Algemene Ledenvergadering, waar kampioenen 
werden gehuldigd, een contributievoorstel werd 
aangenomen en een nieuw bestuurslid werd benoemd. En 
dat is maar een kleine greep uit de belangrijke onderwerpen 
die werden besproken. 
 
Ook is het wegseizoen weer op gang gekomen. We hadden 
lopers in Praag, Utrecht, Zwolle en veel meer plekken. 
Opvallend is het aantal halve marathons dat al is gelopen 
door leden van onze vereniging. In dit nummer kunt u een 
aantal verslagen lezen. 
 
Bij deze starter krijgt u een formulier voor de clubactie 
Blokzijler Brok. Het is hele lekkere koek heb ik me laten 
vertellen en ik bestel dan ook gelijk een paar. Dat is ook 
nog goed voor de club! 

 
Naar ik begrepen heb – ik was zelf aan het behangen – zijn 
de trainingspakkenwedstrijden zeer goed bezocht. Ik zag 
zelfs een plaatje van Simon Vroemen en Adriënne Herzog 
langskomen. Nou nou, als de nationale top zich er mee 
gaat bemoeien… 
 
Dan nog het volgende:  
In verband met vakantie van de redactie komt het volgende 
nummer pas over een hele tijd.(zie inleverdatum) Ik hoop 
dat we daar dan met uw hulp een extra dik nummer van 
kunnen maken. 
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Inhoud 
Van de voorzitter                  03 
Clubactie Blokzijler Brok            03 
Contributiewijziging                04 
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De halve marathon van Praag        05 
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Ekiden Zwolle                    09 
Halve marathon van Utrecht         10 
Gerstenat en vette Friet             11 
Uit de kranten                    12 
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Agenda                         18 

Voorjaar 
 
 

 

 

 
Boven: jureren zorgt zo te 
zien voor hoofdbrekens 
Onder: Simon Vroemen en 
Adriënne Herzog laten zien 
hoe het moet 
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Van de voorzitter 
Rob van der Wel 

 
Het is weer lente en niet alleen in de ogen van 
de tandartsassistente, maar ook bij mij. Ik heb 
er weer zin in, de zon geeft altijd weer nieuwe 
energie en ik hoop dat jullie dat ook zo voelen. 
Dat moet bij mij ook wel, want het 
zomerseizoen is al weer aangebroken en er 
staan veel wedstrijden op het programma. De 
Openingswedstrijd is al weer achter de rug 
wanneer jullie dit lezen en het zal vast weer 
goed zijn verlopen. Oók de Algemene 
Ledenvergadering is al weer verleden tijd in dit 
jaar. Er waren minder leden dan verleden jaar, 
maar de kantine was toch redelijk gevuld. Er 
werd stilgestaan bij een aantal gebeurtenissen 
in het voorbije jaar en er werd vooruit gekeken. 
Ons ambitieniveau blijft onveranderd hoog en 
wij hopen al onze doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken. 
Er werd gekozen voor een andere 
contributievorm. Voortaan betaalt ieder lid een 
bedrag waarvoor meerdere malen per week 
getraind kan worden, zowel in Wolvega als in 
Steenwijk. De oude opzet waarin onderscheid 
werd gemaakt tussen leden die één maal per 
week trainden en leden die meerdere malen 
per week trainden hebben wij verlaten. 
De eventuele meeropbrengst (maar dat is nog 
zeer de vraag, want er moeten meer trainers 
worden aangetrokken) zal worden gestoken in 
aanschaf, vervanging of verbetering van 
verenigingsmateriaal. 
Binnen het bestuur namen wij na slechts één 
jaar afscheid van Harry Renting. Als nieuw lid 
binnen het bestuur verwelkomden wij Hendrik 
Jan Doevendans. Ik wens hem heel veel 
plezier in zijn nieuwe uitdaging. Hij zal zich 
gaan richten op activiteiten op het terrein van 
media en communicatie. Niet zo vreemd, 
wanneer je bedenkt dat hij al enige jaren deel 
uit maakt van de redactie van ons clubblad. 
Clubman van het Jaar werd dit jaar Jan de 
Lange. Jan is al meerdere jaren een 
boegbeeld van de club. Hij is niet alleen een 
bijzonder goede atleet, maar was ook enkele 
jaren bestuurslid. Daarnaast is hij jurylid, 
starter en is hij met enige regelmaat op de 
baan te vinden wanneer er klusjes uit te 
voeren zijn op het gebied van elektronica of de 
CV installatie. Daarnaast is Jan onze vaste 
geluidsman bij wedstrijden in het bos. Kortom 
een manusje van alles en een clubman in hart 
en nieren. 
Even verderop lezen jullie een bijlage van Joop 
Prins, onze warme bakker uit Blokzijl. Hij heeft 
een plan bij ons gepresenteerd om enerzijds 
jullie kennis te laten maken met een specialiteit 

uit Blokzijl en anderzijds voor onze vereniging 
een financiële actie op te zetten. In het 
clubblad vind je een inlegvel waarop je aan 
kunt geven hoeveel pakken je gaat verkopen. 
Ik hoop dat jullie er in zullen slagen veel 
koeken aan de man (of vrouw) te brengen, dat 
maakt niet alleen de koek-eters blij maar ook 
onze penningmeester. 

 
 

Clubactie Blokzijler Brok 
 
De Blokzijler Brok is een koek die een beetje 
lijkt op kruidkoek en speculaas. Al ruim 60 jaar 
geleden is de koek eigenlijk per ongeluk 
ontstaan doordat een bakker in Blokzijl bij het 
speculaas maken iets niet helemaal goed 
deed. Eigenlijk mislukte het recept dus. Hij 
verkocht de ontstane koek toch en de klanten 
vonden het zó lekker dat hij die koek steeds 
weer maakte. Zo werd de koek een specialiteit 
van Blokzijl. 
Bakkerij Prins (van Joop Prins, een lid van 
onze vereniging die onder andere betrokken is 
bij de organisatie van de jaarlijkse Kolkloop in 
Blokzijl) maakt deze specialiteit nu al zeker 58 
jaar. Dus al vanaf het moment dat ik werd 
geboren! Ouwe koek dus, maar ontzettend 
lekker! In onze kantine lagen enige door Joop 
beschikbaar gestelde pakken koek, die heel 
snel op waren… Ik heb er ook van kunnen 
proeven, heerlijk !!! 
 
In dit clubblad vinden jullie een intekenlijst 
waarop je de koeken kunt bestellen. Je kunt de 
koeken uiteraard voor jezelf kopen, nog mooier 
zou het zijn wanneer je zo véél mogelijk 
pakken koek zou kunnen verkopen om 
daarmee onze clubkas te spekken! 
Ik verzoek jullie de lijsten vóór 10 mei aan mij 
terug te sturen, zodat ik Joop een flinke 
bestelling kan doorgeven. De koeken worden 
vervolgens bij jullie thuis gebracht door mij met 
een nota waarvan je het bedrag kunt 
overmaken óf contant kunt betalen. 
De houdbaarheid van het product is ongeveer 
4 weken, invriezen is ook heel goed mogelijk). 
Ik hoop dat Joop het erg druk krijgt! 
 
In elk pakket koeken zitten 3 afzonderlijk 
verpakte brokken koek van 500 gram. Eén 
pakket kost € 10,-. Per pond dus € 3,33. 
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Contributiewijziging 
 
Aan de leden,  
 
Steenwijk, 2 april 2007 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
29 maart jl. zijn door het bestuur twee 
contributievoorstellen aan de leden 
voorgelegd. Beide contributievoorstellen waren 
vooraf ter informatie toegezonden aan de 
leden (via de Starter van maart) als bijlage bij 
de agendastukken. 
 
De ALV heeft ingestemd met 
contributievoorstel 2; in hoofdlijnen komt dit 
voorstel er op neer dat Start’78  vanaf 1 april 
2007 geen onderscheid meer maakt tussen de 
leden die éénmaal per week en de leden die 
vaker per week trainer. Als gevolg daarvan zal 
er ook geen onderscheid meer worden 
gemaakt in de contributie; voortaan geldt voor 
de categorie senioren en masters één 
contributietarief.  
 

De volgende wijzigingen zullen worden 
doorgevoerd:  

1. Per 1 april 2007 zal voor nieuwe 
leden, behorende tot de categorie 
senioren of masters, de contributie 
worden vastgesteld op € 39,50 per 
kwartaal, exclusief de reguliere 
contributieverhoging. 

2. Per 1 juli 2007 zal voor de huidige 
leden, behorende tot de categorie 
senioren of masters, de contributie 
worden vastgesteld op € 39,50 per 
kwartaal, exclusief de reguliere 
contributieverhoging. 

3. Per 1 april 2007 kunnen de leden 
behorende tot de categorie senioren of 
masters zonder beperking gebruik 
maken van het wekelijkse 
trainingenaanbod van Start’78.  

 
Namens het bestuur, 
 
Henk Woudstra 
Secretaris 

  

Jarig in mei   

 

    

         

Alvast van harte gefeliciteerd en      

een fijne dag toegewenst namens 'Start 78'    
         

         

         

Mei         

5-5 Klaas Lok  17-5 Piet Hendriks 27-5 Janetta Wanders 

6-5 Nikki Woudstra 17-5 Linda Wibbelink 28-5 Ysbrand Visser 

7-5 Maurice Bekius 18-5 Ines Grevelink 29-5 Ria Bollen  

8-5 Henny Janssen 18-5 Pim Wubben  30-5 Jan de Groot  

9-5 Henny Lukens 19-5 Erik-Jan Kamerbeek 30-5 Fedde Hop  

12-5 Jannie Kielema 23-5 Grietje Boxum-Bijl 30-5 Anika Westerkamp 

14-5 Gert Jan van Dalen 24-5 Jan de Krijger 31-5 Wolter Schapelhouman 

17-5 Annelies van Buiten 25-5 Marieke Smith    

         

Nieuwe leden        

Joost Landman - recreant   Radboud Sinnecker - recreant  

Alex Gaastra - recreant   Ilona Schra - Senior  
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De halve marathon van 
Praag 

Bennie Overvelde 
 
Maart 2007 
 
Dobry den, om hier maar eens te beginnen en 
we eindigen met Nashledanou. 
Dit was de derde opeenvolgende keer dat we 
een bezoek brachten aan Praag. 
No pictures, iy pay no tax in Holland was een 
veelgehoorde kreet in de stad. 
De camera’s snorden om ons heen. Worden 
we te vaak gesignaleerd? 
Om maar met het goede nieuws te beginnen. 
Mijn stokje lag nog onder de Chechuv brug. 
Had ik vorig jaar even geleend bij een 5 
sterren Hotel. Het lag naast de brug in de 
diepte op een betonnen plateau. Ik kon daar 
niet bij komen, dus heb ik een nieuwe geleend 
en die staat nu naast mijn medaillekast. Een 
relikwie waar ik mijn verhaal uit diep. 
Het tweede nieuws is dat ik Mirca ook weer 
heb ontmoet. Het meisje met de tulp. Het ging 
ook goed met haar, of anders gezegd Velice 
dobré. 
 
Donderdagmorgen 22 maart om 7 uur 
vertrokken uit Steenwijk. De Start groep met 
Robina reisrunners, Wim en Marrie 
(loopgoeroe en supporting)  
Rob en Frank (cameraboys)  Adriana 
(loophinde yo!) Pim (huldeboy) en Bennie 
(rode vlamloper) 
Alles wat we nodig hadden voor de halve 
marathon was aanwezig en dit ook nog 
gecombineerd met een loop en supportersclub 
uit Beilen. 
Zoals gewoonlijk was het weer een dolle boel 
in de bus. Het ijs was dus al snel gesmolten op 
de sneeuwhopen na, die we nabij Tsjechië 
tegenkwamen. 
We hadden de groep uit Beilen veel te 
vertellen als ervaren Praag gangers, maar 
datgene waar sommigen naar uitkeken bleek 
niet zichtbaar. De chauffeur van de bus volgde 
een heel andere route en de dametjes met of 
zonder bontjas in hun zelfgebouwde 
berghutjes konden ons niet toezwaaien. 
Via via van alles kwamen we aan in het Hotel. 
De zoveelste verrassing. Het Sporthotel in 
Kralupy was bezet. We zaten nu in Slosyn. 
Een gewoon mensenhotel. Direkt maar aan de 
polévka en rýze met maso en een pudding na, 
want het was al vrij laat. Kamer inrichten en na 
een paar káva ter bedde, want we hadden al 
een opice van het reizen. 

De volgende morgen op naar Praag voor een 
stadswandeling. Het andere deel van de groep 
ging naar de kristalfabriek ter plaatse en ook 
via en via van alles. 
Petra, onze gastvrouw had een taxi voor ons 
besteld en via het pingelen waren we pijlsnel in 
Praag. 
Enige opmerkelijke wetenswaardigheden: veel 
toeristen en camera’s. Maar snel even een 
hospoda opzoeken voor een bakkie káva. De 
Praagse burcht nog bezocht via een andere 
kant met een honderdtal traptreden. Ook het 
Jan Palach plein werd bezocht waar een 
opmerkelijk relikwie voor Rob was 
gereserveerd. Het smukkoord van vorig jaar 
hing er nog en is nu ook ter huize Robina 
naast de kelderdeur. 

 
De Karelsbrug met op de achtergrond de 
Praagse Burcht 
Al met al, er was weer genoeg te doen en te 
beleven in deze mooie stad. Toevallig was er 
de volgende dag ook nog een halve marathon 
in de stad. Yo, konden we die ook nog even 
meedoen. Eerst maar weer via via van alles 
naar ons hotel voor een pasta-party en 
výborné slapen. 
De volgende verrassing was dat we een shirt 
kregen voordat de marathon begon. 
Ze hadden op veel small en medium mensen 
gerekend. Een dieetarm shirt met pijn. Toch 
mijn mooie rode shirt van vorig maar aan. 
 
Een marathonverslag: om 12 uur het 
startschot. Totaal 3663 mensen voor hun 
ultieme prestatie. Wim succes, Adri succes, 
Ina succes, Rob succes en ik krijg succes. Het 
parcours was heel anders als vorig jaar. Een 
ander deel van de stad en meer heuvelachtig 
vooral bij de bruggen. Het was naar koud en 
soms winderig. Ik zoek naar een rustig tempo 
waarbij de ademhaling ook constant rustig is. 
Na de eerste 5 km kan het tempo iets omhoog. 
Het loopt toch wel lekker. Een verfrissingpost. 
Onder het lopen hele kleine beetjes drinken. 
Na 10 km weer terug in het centrum. Ik hoor 
mijn zwakte óf sfeervolume. Zal ik of niet! Yo, 
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Een replica van de blues-brothers speelt de 
keien uit de straat. Ik waag het om er al 
huppelend langs te gaan. Een eindje verder 
staan een groepje mensen waaronder onze 
supporting Heldin Marie. (i..yo)  
Rond de 12 km bij het ingaan van een lus komt 
Ina mij tegemoet. Even een handje en weer 
verder. Na 16 km hou ik het even voor gezien. 
Een kleine inzinking in mijn robuuste lichaam 
dient zich aan. Een wandelpauze is welkom. 
Na 5 min weer rustig beginnen. Het 
finishgevoel breekt aan na het 18 km punt. Het 
hoofd moet hier even doorheen. Dit breekpunt 
is een rotgevoel. Als ik het bord van de 20 km 
zie brandt het verlangen naar de finish. Ik 
begin voor mezelf de honderd meters af te 
tellen. Opeens twee cameraboys voor mijn 
neus. Nog 200 m schreeuwen Rob en Frank 
en ik zweef op de finish af. Goed gedaan: yo, 
dat heb ik toch maar weer volbracht. 
Wat verdwaasd om mij heen kijkend wordt mij 
een folie omgegooid voor afkoeling en ik zie 
Adri staan en lacht me toe. Ook goed gedaan 
yo! 
Dit was een leuk doch zwaar loopfestijn met 
hobbels en bobbels waar het flink uitkijken 
was. Er waren verschillende mensen op hun 
snufferd gevallen. Ik heb daar niet zoveel last 
van. Een ruimtelijk gevoel als je in de staart 
loopt.  
Ook Wim, Rob en Ina hebben het goed 
volbracht. Het smukkoordje van Rob was ook 
heel overgekomen. 
Daarna naar de bus waar we onze 
loopvrienden uit Beilen ook weer zagen en die 
hadden het ook allemaal volbracht. Hulde. 
Over Hulde gesproken: die had tijdens de 
voettocht en het aanmoedigen toch een paar 
blaren, maar die werden dezelfde avond 
alweer weg gedanst. 
Voor de duidelijkheid betekent dit de kleine 
marathon in het altijd gezellige dorpje Oey. 
We werden deze keer begeleid door een 
Skoda haas en die bracht ons rechtstreeks ter 
plekke. Dêkujeme. Prosîm vàs riepen de 
Skoda dames. 
Hier kwam men even tot rust en daar waren 
we ook wel aan toe. Na deze lange dag met al 
die inspanningen werd het tijd voor de minutka. 
Eerst een polévka. De pivo’s en de vino’s 
gingen er wel in. Daarna een rizek aangevuld 
met brambory en okurky. De zoutpot maakte 
het geheel af en de bediening stond al gretig 
gereed om menige te overvallen om goed te 
drinken. Prosim platit kwam vaak voor. De 
plaatselijke volksdans groep gaf een 
spetterend optreden waarbij enkelen uit de 
stoel werden getrokken om mee te doen. Na 
een aarzelend begin van de muziek waarbij de 
toonsoorten later wat heftiger werden was het 

tijd voor de rek en strekoefeningen met tango 
en twist. Yo, het was zweten geblazen. 
Waarschijnlijk van het vele zout in het eten.  
Iedereen vermaakte zich dobré. Na een 
dêkujeme in no-time terug naar het Hotel (een 
nieuw record) en proberen een uur extra te 
slapen. Dat kon niet, want de klok moest 
vooruit. Dan maar in de bus de ogen toe en de 
denkdoos dicht. 
Het was prachtig weer op de terugreis en er 
werd nog veel nagepraat. Wij hebben ons toch 
weer vermaakt en de loopgroep uit Beilen was 
ook dobré tevreden. Na de groep in Beilen te 
hebben uitgezwaaid terug naar Steenwijk. 
 
Ons volgende doel werd nog even 
doorgesproken en de voorbereidingen zijn al 
bezig: sporten, cultuur en hulde in Parijs.                                                             
De Robina expres raast door, de cameraboys 
kunnen aan het werk, ik móet weer aan het 
werk, Adriana hoort weer bij de staf, Wim en 
Marrie in vrijheid en Huldeboy Pim in blijheid.   
Wij zijn nu drie keer in Praag geweest. Laten 
we het hier maar bij houden, óf dat de 
plaatselijke organisator te Veltrusy ons volgend 
jaar met Robina uitnodigd op zijn privatkemp 
voor een schappelijk bylo to dobré korting. 
“Nashledanou” 
 

Halve marathon Praag 
derde aflevering van uw Praagverslaggever 
Wim van Oosten 
 
22 maart 2007 vertrokken we dus om 07.00u 
met de bus vanaf carpool Steenwijk. Wij zijn 
dus de 9 personen van Start’78, want in de bus 
zaten reeds 37 personen uit Beilen, Assen en 
Groningen. De reis was georganiseerd door de 
loopgroep Beilen, uiteraard in samenwerking 
met ons eigen voortreffelijke reisbureau 
“Robina”. 
Volgens het reisprogramma zouden we om 
19.30u aankomen bij hotel Sport in Kralupy. 
Nou dat pakte dus echt heel anders uit! Het 
weer begon al somber en regenachtig, maar in 
het oosten van Duitsland veranderde dat in 
sneeuw en niet zo’n beetje ook. Dit was echter 
niet de enige handicap, want het bleek dat 
onze chauffeur voor de eerste keer naar 
Tsjechië ging en dat kan dan verrassend 
uitpakken. Over zijn rijstijl niets dan lof, maar 
hij (of zijn baas) bleek een grote voorliefde te 
hebben voor 2-baans wegen en liefst zo smal 
mogelijk. Tom-Tom of Miep-Miep bleken niet 
aanwezig of boden geen uitkomst. Uiteindelijk 
kwamen wij na het uitgebreid verkennen van 
de binnenlanden van Tsjechië, met een zucht 
van verlichting slakende chauffeur, aan bij 
hotel Hamet. Als ervaren Praagreiziger dacht-- 
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ik eerst dat wij bij het verkeerde hotel waren, 
want wij zouden immers naar hotel Sport, maar 
nee hotel Sport was vol en dus werden wij in 
hotel Hamet gedropt. De naam gaf mij niet veel 
vertrouwen, maar dat bleek ten onrechte want 
in Hamet bleek het goed vertoeven. Het was 
toen inmiddels tegen tienen. Gelukkig was de 
keuken voorbereid en stonden al zeer snel de 
dampende borden op tafel . De volgende dag 
stond de excursie naar de kristalfabriek op het 
programma en naar ik gehoord heb heeft de 
chauffeur vooraf nog een extra rondrit 
verzorgd, waardoor het gezelschap een beetje 
laat aankwam. Een klein groepje heeft zich die 
morgen per taxibusje direct naar Praag laten 
brengen en zelf rondgekeken. ’s Middags was 
er de rondwandeling door de Oude Stad onder 
leiding van gids Maria, waarna wij weer 
teruggingen naar Hamet. 
’s Avonds met de bus naar de pastaparty in 
Hotel Sport, de aandachtige lezer voelt het al 
aankomen, met vooraf omzwervingen, zodat 
wij als laatsten aan de dis konden. 
Zaterdag, de dag van de waarheid, dus 
21,0975 km hardlopen! Lopers en supporters 
in de bus naar Praag. De supporters afgezet 
bij de Praagse burcht voor de ochtendexcursie 
en de lopers konden zich voorbereiden en 
opwarmen voor de strijd. Om 12.00u de Start 
op de wereldberoemde Karelsbrug. Goed 
loopweer 8 graden, wel een frisse wind. Het 
parcours was enigszins gewijzigd, meer 
variatie maar wat zwaarder door de vele 
bruggen  en de Finish op een andere plaats 
dan vorige jaren. Er zaten 2 lussen in het 
parcours waardoor je onderweg af en toe nog 
een bekende ziet langskomen. Onze 5 
Start’78-lopers hebben het allen volbracht, er 
is daar altijd een goede sfeer, gezellig en 
muziek onderweg. 
Zaterdagavond natuurlijk weer een optreden 
van de Folkloristische Groep (traditionele 
Tsjechische dans en muziek) in een grote 
feestzaal in een aangrenzend dorp, hierbij 
waren ook de andere groepen aanwezig uit 
hotel Sport. Al met al best gezellig. 
Zondag weer terug via de diverse toeristische 
routes, maar als de zon schijnt voelt dat een 
stuk prettiger. Nadat wij de mensen in Beilen 
afgezet hadden kwamen wij toch behoorlijk 
laat in Steenwijk aan. Voor de liefhebbers zeg 
ik tot oktober en dan naar de 20km van Parijs. 
Uitslagen Praag:    

Adri Sluis            2.05.09  
   Bennie Overvelde 2.36.21 
   Ina Gerding          2.18.42 
   Rob van der Wel  2.28.48 
   Wim van Oosten  1.50.46 
 

Steenwijkse atleten 
smullen 

op het Drenthe College 
  
Restaurant de Bourgondiër in Meppel kreeg 
maandagavond een delegatie uit Steenwijk op 
bezoek. Leden van de Steenwijkse 
atletiekvereniging Start '78 besloten naar 
Meppel af te reizen voor een gezellig avondje 
in dit opleidingsrestaurant van het Drenthe 
College aan de Werkhorst. Het avondje was 
georganiseerd door Gert-Jan van Dalen, die in 
verschillende loopggroepen te vinden is (al 
naar gelang het niveau van zijn conditie!) Hij 
was al een keertje wezen 'proefeten', en vond 
nu de tijd gekomen om ook meer Starters te 

laten meegenieten!  

 
Het restaurant wordt gerund door leerlingen 
van de afdeling horeca. Twee keer week 
zwaaien de leerlingen hier de scepter. Ze doen 
alles: van inkoop en koken tot dekken van de 
tafels en uitserveren. Voor de leerlingen een 
mooie manier om hun opgedane kennis in de 
praktijk te brengen, voor de gasten een 
geweldige kans om voor een prikkie (een 
viergangenmenu kost een tientje!) heerlijk te 
eten. `Mensen kunnen hier tegen kostprijs 
eten, daarom zijn de prijzen zo laag', vertelt 
docent afdeling horeca Hilbert van Olphen. Hij 
was, samen met een collega, de hele avond 
aanwezig om de leerlingen te beoordelen. De 
ene docent beoordeelt de gang van zaken in 
de keuken, de ander is in het restaurant 
aanwezig. `Ik let op verschillende dingen, zoals 
sociale vaardigheden, het uiterlijk van de 
leerlingen, hoe de tafels gedekt zijn enzovoort', 
vertelt hij. `Vanavond ziet dat er allemaal prima 
uit! Het zijn eerstejaars, en die zijn natuurlijk 
nog niet eens zo heel lang met hun opleiding 
bezig!' De leerlingen zijn er behoorlijk druk 
mee: 's middags om half twee wordt al 
begonnen met de voorbereidingen. Om half vijf 
eten ze zelf en vanaf half zes worden de 
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gasten ontvangen. Het is altijd een verrassing 
wat er op het menu staat. Maandagavond was 
dat een wintersalade, gebonden mosterdsoep, 
een varkenshaasje en vanillebavarois met 
chocoladesaus. Smullen dus! Ook met de 
vegetarische gasten was rekening gehouden. 
Op de woensdagavond word er dit jaar 
gewerkt met landenthema's; deze avonden zijn 
het de tweedejaars die aan de slag mogen. `Er 
zijn mensen die al jaren elke week komen 
eten!', vertelt docent Van Olphen. 
 
 

Ekiden Zwolle 
Sophia Robbertsen 

 
Als je man in de redactie zit, krijg je vaak de 
vraag of je nog een stukje wilt schrijven. Dat 
doe ik dan ook met liefde voor hem. 
Zo, het is zondag 1 april 2007. Een leuke dag 
voor een wedstrijdje. Aan het einde van de dag 
is mij opgevallen dat er geen enkele 1 april 
grap is gemaakt.  
De dag begon met lekker vroeg opstaan, 
stevig ontbijten en al veel drinken. Het zou een 
warme dag worden, dus iets meer gedronken 
dan anders. 
Tegen half elf ’s ochtends komt mijn taxi uit 
Tuk bij de Dolderbrug aan. Met de familie 
Boxum en Anita rijden we gezamenlijk naar de 
carpoolplaats. Daar even mijn stoeltje bij de 
familie Van der Wel in de auto gestopt. Sandra 
wilde graag bij Evita zitten, dus ook zij 
wisselde van auto, want zo zei ze: “wij waren 
saai,” maar ja we zijn ook al oud. 

 
Ina Gerding in actie 
We waren lekker vroeg in Zwolle, plaats zat 
voor de auto en het gebruikelijke plekje naast 
de baan was ook nog vrij. Dit plekje was 
heerlijk in de zon, om de vele wind tegen te 
gaan, even een  windschermpje opgezet. Het 
leek wel op een dagje Zandvoort. Het water en 
het badpak miste nog. In de loop van de 
ochtend druppelden de andere teams van start 
ook binnen en namen plaats in ons kamp. 

De deelnemerstas werd geopend en alle 
startnummers uitgedeeld en opgespeld. We 
konden beginnen. Van een van de groepen 
begreep ik dat de eerste loper er niet was. Of 
was hij toch geen eerste loper? Kees ging dan 
maar als eerste loper lopen. Iedereen toch nog 
startklaar. Astrid ging bij ons als eerste. Even 
een rondje op de baan en daarna zagen we 
haar naar een half uur weer terug. Goed 
gelopen. Ina is ondertussen alweer weg voor 
haar 10 km. Ik heb in de tussentijd al begrepen 
dat er heel veel wind staat vooral in het begin 
en het allerlaatste stukje. Ploeteren. Tijdens de 
race van Ina wisselt onze ploeg met de 
afstanden. Door een lichte blessure wordt de 
groep van ons enigszins gehutseld. Ik ga 
ineens de 10 km lopen. Als Ina terug is, staat 
Anita al klaar voor haar 5 km. Ik ben intussen 
aan het inlopen en door de zenuwen een 
aantal keren naar het toilet gegaan. Normaal 
drink ik niet veel voor een wedstrijd, maar nu 
heb ik toch een half litertje water gedronken, 
want ik had het al warm voordat ik nog gelopen 
had. Ik sta op tijd klaar bij de start en zie Anita 
aankomen. Ik neem de sjerp over en ga. Klokje 
indrukken en lopen maar. Inderdaad er staat in 
het begin veel wind. Maar gelukkig loop je later 
een heel stuk met de wind mee en kan ik de 
verloren tijd een beetje inhalen. Het allerlaatste 
stukje is pal tegen de wind in, maar Ina staat 
daar mij al op te wachten om voor me te lopen. 
Zo loop je toch een klein beetje uit de wind. Op 
het klokje zie ik dat ik nog wel even een 
eindsprintje moet maken anders haal ik mijn 
doel niet om onder het uur binnen te komen. 
Op de baan kan ik nog een goede sprint 
trekken en ja hoor, ik heb het gehaald, nog 
maar net onder het uur, maar het is gelukt. 
Ben zeer tevreden, want het was mijn eerste 
wedstrijd sinds de Hunebedloop 2006. Ik geef 
mijn sjerp aan Rob over en dan gaat hij op pad 
voor zijn 5 km. Helaas redden wij het niet als 
groep om de laatste op tijd weg te krijgen. 
Grietje start daarom met de herstart om 15.45 
uur voor haar 7 km en 200 meter. Ook zij loopt 
lekker. Ina en ik halen haar op om ook haar 
een beetje uit de wind te laten lopen . 

 
Marrie loopt het laatste stukje op een drukke 
atletiekbaan in Zwolle 
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Het was een zeer geslaagde dag met 
ontzettend mooi weer. Het was mijn eerste 
Ekiden en ik had van tevoren wat tijdschriften 
meegenomen. Ik dacht dat ik anders mijn tijd 
niet door zou komen, maar niets is minder 
waar. Ik heb de hele dag niet een woord 
gelezen en de tijd vliegt voorbij. 
 
 

Halve Marathon van 
Utrecht 

Jan Willem Krom 
 
Op een regenachtige zaterdagmorgentraining 
een paar maanden terug vroeg iemand of ik 
ook zin had om mee te lopen aan de ½ 
marathon van Utrecht op 2e paasdag. Dit leek 
me wel een leuk alternatief voor paaseieren 
zoeken, ik had verder geen wedstrijden in de 
planning en het was nog ver weg, dus waarom 
ook niet!? Eenmaal thuis snel opgeven via 
Internet zodat ik niet meer terug kon.  
 

 
De toppers zijn klaar voor de start 
Met 9 man/vrouw sterk vertrokken we 
maandagmorgen vanaf het station in 
Steenwijk. Gelukkig was het niet al te druk in 
de trein en hadden we allemaal een zitplaats 
redelijk dicht bij elkaar. In de trein ging het over 
koetjes, kalfjes en pijnlijke kuiten en dus vloog 
de tijd voorbij. In Utrecht aangekomen gelijk 
naar de jaarbeurs om het startnummer en de 
chip op te halen. Voor de jaarbeurs is het al 
erg druk, er zijn al diverse wedstrijden gestart 
en er is veel publiek op de been. Gelukkig 
vinden we zonder elkaar kwijt te raken een 
weg door de hardlopers en hun publiek en 
komen in hal 8 terecht. Hier is het erg rustig en 
we kunnen zonder problemen onze 
startnummers afhalen. Omdat we erg vroeg 
zijn, besluiten we nog even een kopje koffie te 
gaan halen. We wringen ons nogmaals door 
de drukte en komen zo in het restaurant bij het 
Beatrixtheater terecht. Hier drinken we een kop 
koffie en na een tijdje besluiten we om ons 
maar eens om te gaan kleden en ons warm te 

gaan lopen. Na wat rek en strekoefeningen en 
een paar rondjes over het parkeerterrein 
gelopen te hebben gaan we rustig naar het 
startvak. Hier mengen we ons tussen de 
andere 4000 lopers en om 2 uur valt het 
startschot en gaat iedereen weg met zijn of 
haar persoonlijke doel. Die van mij is om onder 
de 1 uur 50 te lopen. Eenmaal onder het 
startdoek door, druk ik mijn horloge in en zie 
op de klok naast de startlijn dat de eerste 3 
minuten al voorbij zijn… 
 
Gelukkig lopen we over een redelijk brede weg 
zodat je redelijk snel in je eigen ritme kan gaan 
lopen. Ik had me voorgenomen om niet al te 
snel van start te gaan, maar was toch redelijk 
snel een groot deel van de groep kwijt. Na 3 
kilometer is er al een drinkpost. Ik neem 
dankbaar een beker water mee, want is het 
toch al redelijk warm en ik had een behoorlijk 
droge mond. En zo loop ik rustig door. Van 
drinkpost naar drinkpost, overal een beker 
water meenemen en zo goed en kwaad als het 
gaat een paar slokjes drinken. Op het parcours 
is elke kilometer aangegeven en zo kan je een 
beetje bij houden hoe snel je loopt. Van te 
voren had ik niet echt een schema in het 
hoofd, maar tijdens het lopen was er genoeg 
tijd om te rekenen. Na 5 kilometer zat ik 26 
minuten en een beetje, dus als ik dat kon 
volhouden zou ik redelijk bij de 1 uur 50 uit 
moeten komen. Op 10 km klok ik weer en zie 
dat ik iets sneller ben gaan lopen 25 minuten 
en 56 seconden. Het gaat dus goed. Na de 
verzorgingspost op ongeveer 12 kilometer 
wordt het echter zwaar, de wind in de rug en 
de zon op het voorhoofd en geen schaduw te 
vinden…. Ik had op het kaartje al gezien dat er 
aan het eind van deze weg weer een drinkpost 
zat, alleen was die nog 5 km ver. Gelukkig 
stond er ook hier langs het parcours redelijk 
veel publiek, waardoor je toch werd 
aangemoedigd om vooral door te lopen. Het 15 
km punt heb ik gemist en dus had ik geen idee 
of ik nog op schema liep. Na weer 2 kilometer 
kwam dan eindelijk weer een drinkpost. Ik 
remde een beetje af om naast een beker water 
ook een spons te pakken. Snel een paar 
slokken, om daarna de rest van het water over 
mijn hoofd te gieten en daarna met de spons 
het gezicht en de nek afspoelen. Helaas was ik 
na deze post een beetje uit mijn ritme en 
begon alles wat pijn te doen. Op zo’n moment 
is het goed om te zien dat er meer mensen 
doorheen zitten. Je kan je steeds weer op 
iemand richten en langzaam inhalen. En zo 
kan ik mijn tempo toch nog redelijk constant 
houden en verbijt de vermoeidheid. 
Ondertussen loop ik weer in Utrecht en nadert 
de finish. Op het 40 km punt, we lopen 
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ondertussen op het parcours van de hele 
marathon, kijk ik eens op mijn horloge en zie 
dat het wel goed gaat komen met mijn tijd. Ik 
loop rond de 1 uur 35 en hoef nog “maar”  2 
km. Op 1 km voor de finish staat een mooie 
grote boog en ik kijk nog eens op mijn horloge 
en zie 1 uur 40. Ik besluit nog 1 keer flink aan 
te zetten want wie weet lukt het ook nog om 
gelijk onder de 1 uur 45 te lopen. Hoewel alle 
spieren in mijn benen zich heftig verzetten, 
weet ik ook de laatste kilometer redelijk door te 
lopen en klok ik op de finish 1 uur 44 minuten 
en 55 seconden. Gelijk over de finish krijg ik 
een medaille om de nek gehangen en een 
flesje AA drink in de handen gedrukt. Vooral 
met het drinken ben ik blij. Ik loop even de 
drukte uit en wandel nog even over de 
parkeerplaats, rustig het flesje leeg drinken. Na 
een minuut of vijf ga ik naar de van te voren 
afgesproken verzamelplek om te zien of er al 
meer mensen van ons groepje gefinisht zijn. Ik 
kom niemand tegen en loop weer naar buiten. 
Hier loop ik Margreet tegen het lijf en na een 
tijdje zijn we weer compleet. Gelukkig, 
iedereen heeft het de finish weer gehaald. 
Helaas heeft alleen Henk een blessure 
opgelopen, maar van opgeven wil hij niet 
weten. Dus na een fijne massage loopt ook hij 
de volle 21 km uit. Als iedereen zich heeft 
omgekleed lopen we nog even Utrecht in om 
een hapje te eten en verhalen te vertellen. In 
de trein op weg naar worden de verhalen 
steeds sterker en zijn de pijntjes weer vergeten 
want er zijn nog diverse mensen die volgens 
eigen zeggen zonder problemen 8 km zouden 
kunnen lopen ;) 
 
PS: Egbert bedankt voor de aanmoedigingen 
langs het parcours! 
 
 

Gerstenat en vette Friet 
Belevenissen van een recreatieve loper. 

 
Hèhè, even bijkomen. De opening van het 
baanseizoen, de trainingspakkenwedstrijd, zit 
er weer op.  

 
Jureren is een serieuze zaak 

Toch een lange dag voor alle vrijwilligers. 
Vanaf een uur of 9 mensen op de baan en 
toen ik om 6 uur weg ging was er nog van alles 
te doen. 
Waarom heet het trouwens de 
“trainingspakkenwedstrijd”? Ik weet het niet, 
wie kan me op de hoogte brengen? Zou een 
leuk stukje zijn voor de starter om dit eens uit 
te leggen. 
Het was een drukte van belang op de baan, 
veel jeugd ’s ochtends en ’s middags de 
senioren en veteranen (of masters, dat klinkt 
beter). 
Ik heb zelf ook meegedaan, paar technische 
nummers en als “hoofdact” de 5 km. Ik denk 
erover om maar eens met de technische 
nummers dingen te gaan stoppen, of ik moet 
ervoor gaan trainen. Het kost me te veel 
moeite en na de tijd doet alles zeer. Dat kan 
niet de bedoeling zijn. De 5 km ging heel goed. 
Ik was heel tevreden Samen met Klaas de H. 
om beurten een rondje op kop, dat ging 
perfect. Scheelt toch wat vind ik, je hebt 
minder last van de wind. Halverwege had ik 
even de neiging om het tempo te laten zakken 
maar omdat je op dat moment met zijn tweeën 
bent overleef je zo’n dipje ook wel weer. 
 

 
Simon Vroemen en Adriënne Herzog in actie 
Er was een grote delegatie van echte snelle 
mannen en vrouwen aanwezig. Blijkbaar trekt 
zo’n 5 km op de baan (met elektronische 
tijdwaarneming) toch veel deelnemers. Net als 
vorig jaar was Simon Vroemen  er ook weer. 
Wat een plezier om zo’n man te zien lopen. 
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Terwijl het voor de meesten gewoon zwoegen 
is, lijkt het bij hem allemaal vanzelf te gaan 
(dat is niet zo trouwens, zei hij tegen mij) 
 
Afgelopen weekend was ook weer het loopje in 
Oude Willem. Hoewel daar vaak een redelijk 
aantal starters aanwezig is, was het nu beperkt 
tot Jan B. en Gerrit G. heb ik begrepen. (of 
vergeet ik nu iemand?) Altijd een zware loop.  
Er was een grote delegatie vanuit de 
dinsdagavondgroep afgereisd naar Utrecht om 
paaseieren te zoeken op 2

e
 paasdag en de 

halve marathon te lopen. Ik ben benieuwd naar 
het verslag wat ongetwijfeld ingeleverd zal 
worden bij de redactie. 
 
Het valt op dat er veel deelname is op de 
maandagavond. Deze groep groeit gestaag. 
Het is natuurlijk ook wel prettig als je nog niet 
zo snel bent om op de baan te lopen. Op die 
manier kun je toch prima je eigen programma 
afwerken, en je loopt nooit alleen. 
Hoewel…..eigenlijk loop je altijd alleen. Toch? 
Ik heb afgelopen periode in Kampen de 32 km 
gelopen. Harde wind en koud. Wind vind ik 
prima, maar ik vind de kou niks. Vandaag heb 
ik (tegen beter weten in) met de korte broek 
aan gelopen, maar het viel me niet mee. 
Ik heb mijn zinnen gezet op een snelle tijd in 
Kraggenburg op de halve marathon. Dat is 
ergens in mei op een vrijdagavond. Leuk 
loopje, niet heel veel deelname maar wel 
gezellig. Het is een soort achtje. Zowel de 
halve marathon als de 10 km staan op het 
programma. Na de tijd snel douchen en dan 
een biertje halen aan de bar om weer wat 
calorieën aan te vullen ☺. Ik heb er al een paar 
keer gelopen, altijd snelle tijden. Het gerucht 
gaat dat het iets te kort is maar….ik weet het 
niet. Ach, een PR is een PR, ook al is het iets 
te kort. 
 
Ik ben erg nieuwsgierig of er nu ook iets gaat 
veranderen in de samenstelling van de 
groepen nu het nieuwe contributievoorstel is 
aangenomen. Het betekent dat er (nog minder 
dan voorheen) een drempel hoeft te zijn om 
ook eens in een andere groep te lopen, of deel 
te nemen aan de technische nummers, of 
bijvoorbeeld vaker te gaan trainen. Zo 
langzamerhand zie je toch dat er iets meer 
doorstroming is van de  diverse groepen en dat 
is prima denk ik. Op deze manier kan iedereen 
dat doen wat hij of zij het liefste wil. 
 
Heeft iedereen de datum voor de “nieuwe” 
halve marathon in Steenwijk in de agenda 
gezet? De organisatie rekent op veel 
deelname, dus laten we ons best doen om er 
iets leuks van te maken in juni.  

Uit de kranten 
Heeft u een krantenartikel gespot? Geef het 
mee aan een redactielid of gooi het in de bus 
op de Capellestraat 138 Steenwijk 
 

 
 

 



Indoorwedstrijd op 17 maart 2007 te Heerenveen. 
      
Jongens pupillen B 

Plaats Naam 40m Hoogspringen Kogelstoten Totaal 
4 Nick  Rodermond 7.23 1.00 4.81 1172 ptn 

21 Jannick  Hemstede  0.70 4.80 449 ptn 
Jongens pupillen A(1e jrs) 

Plaats Naam 60m Hoogspringen Kogelstoten Totaal 
19 Maurice  Bekius 10.49 1.00 4.81 1076 ptn 

Jongens pupillen A(2e jrs) 
Plaats Naam 60m Hoogspringen Kogelstoten Totaal 

10 Okke van Gijssel 10.10 1.15 5.53 1291 ptn 
12 Lennert  Petter 11.19 1.10 7.58 1229 ptn 

Jongens junioren D(1e jrs) 
Plaats Naam 60m Hoogspringen Kogelstoten Totaal 

2 Martijn de Vries 9.49 1.25 6.73 1237 ptn 
10 Erik Jan  Kamerbeek 10.43 1.15 6.83 1023 ptn 
12 Jari van Ravenstein 10.99 1.05 5.23 776 ptn 

Jongens junioren D(2e jrs) 
Plaats Naam 60m Hoogspringen Kogelstoten Totaal 

4 Vincent  Spitzen 10.43 1.35 6.80 1168 ptn 
5 Allaerd  Petter 11.18 1.20 5.04 849 ptn 

Jongens junioren C(2e jrs) 
Plaats Naam 60m Hoogspringen Kogelstoten Totaal 

2 Joey  Woudstra 8.46 1.60 10.10 1887 ptn 
Meisjes pupillen C 

Plaats Naam 40m Hoogspringen Totaal  
7 Amber  Bekius 8.36 0.80 495 ptn  

Meisjes pupillen B 
Plaats Naam 40m Hoogspringen Kogelstoten Totaal 

15 Lara van Ravenstein 8.23 0.90 3.28 801 ptn 
Meisjes pupillen A(2e jrs) 

Plaats Naam 60m Hoogspringen Kogelstoten Totaal 
6 Matilde  Spitzen 10.96 1.25 6.68 1316 ptn 

29 Geesje  Nijmeijer 12.93 0.75 3.19 493 ptn 
Meisjes junioren D(1e jrs) 

Plaats Naam 60m Hoogspringen Kogelstoten Totaal 
4 Iris  Brinkman 9.60 1.20 6.54 1170 ptn 
5 Ryanne  Bekius 9.67 1.10 7.74 1153 ptn 
9 Ellen  Jansen 10.39 1.15 6.27 995 ptn 

Meisjes junioren D(2e jrs) 
Plaats Naam 60m Hoogspringen Kogelstoten Totaal 

10 Christa  Smitstra 9.63 1.30 7.61 1299 ptn 
14 Wieke  Nijmeijer 12.86  4.65 253 ptn 

Mannen Masters 
    Kogelstoten  

2 Hans Spitzen   9.07 m.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Coopertest op 18 maart 2007 te Steenwijk.; 
     
12 minuten:   6 minuten:  
Freddie Bouma 3130  Tessa den Heijer 1334 
Ivonne Wessels 2987  Geesje Nijmeijer 1090 
Jan Nijmeijer 2587  Amaru Wijman 1044 
Ryanne Bekius 2410  Wolter Nijmeijer 823 
Wieke Nijmeijer 1842    
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



Uitslagen Trainingspakkenwedstrijd op 7 april 2007 te Steenwijk.

Jongens junioren D

80m series

3 Lukas Wijnen 11.22 sec +1.3

10 Martijn de Vries 12.05 sec +0.4

80m finale

4 Lukas Wijnen 11.17 sec +1.8

6 Martijn de Vries 12.28 sec +1.8

1000m

7 Lukas Wijnen 3.35.89 min

8 Martijn de Vries 3.37.40 min

14 Allaerd Petter 4.03.48 min

15 Jari van Ravenstein 4.09.97 min

ver

6 Lukas Wijnen 4.03 m

14 Jari van Ravenstein 3.16 m

16 Allaerd Petter 3.06 m

discus

5 Vincent Spitzen 18.10 m

speer

6 Martijn de Vries 25.15 m

7 Allaerd Petter 20.86 m

8 Vincent Spitzen 20.24 m

16 Jari van Ravenstein 10.89 m

Meisjes junioren D

60m series

2 Vera Vos 9.28 sec +0.0

6 Christa Smitstra 9.58 sec +1.9

8 Ryanne Bekius 9.79 sec +1.9

9 Grejanne Hornstra 10.00 sec -1.1

11 Ellen Jansen 10.14 sec -1.1

60m finale

5 Vera Vos 9.39 sec +1.5

6 Christa Smitstra 9.45 sec +1.5

1000m

2 Ellen Jansen 3.26.06 min

9 Ryanne Bekius 4.11.81 min

10 Wieke Nijmeijer 5.43.06 min

ver

3 Christa Smitstra 3.94 m

4 Vera Vos 3.82 m

6 Ryanne Bekius 3.65 m

9 Ellen Jansen 3.45 m

10 Grejanne Hornstra 2.99 m

discus

1 Ryanne Bekius 13.86 m

2 Grejanne Hornstra 12.58 m

3 Wieke Nijmeijer 8.93 m

speer

1 Christa Smitstra 18.56 m

4 Ryanne Bekius 16.18 m

6 Grejanne Hornstra 12.50 m

8 Wieke Nijmeijer 9.05 m



Jongens junioren C

100m series

1 Joey Woudstra 12.74 sec

5 Pim Wubben 14.07 sec

8 Bas Schuttrups 15.27 sec

100m finale

1 Joey Woudstra 12.68 sec +1.3

5 Pim Wubben 14.05 sec +1.3

1000m

4 Patrick Postma 3.02.76 min

11 Bas Schuttrups 3.29.80 min

300mh

1 Joey Woudstra 50.67 sec

discus

2 Pim Wubben 28.90 m

3 Gerdo van Dalen 27.75 m

5 Frank Wibbelink 21.33 m

kogel

3 Gerdo van Dalen 9.95 m

4 Joey Woudstra 9.24 m

5 Pim Wubben 9.15 m

7 Bas Schuttrups 6.94 m

8 Frank Wibbelink 6.23 m

hoog

2 Joey Woudstra 1.65 m

7 Frank Wibbelink 1.35 m

Jongens junioren B

discus

4 Yoran van Dalen 23.17 m

Meisjes junioren B

300m

2 Inge Bootsma 44.25 sec

6 Yvonne de Vries 48.44 sec

Jongens junioren A

800m

1 Reinier Renting 2.02.44 min

3 Stefan Postma 2.03.66 min

Mannen Senioren

400mh

1 Martin Kielema 62.30 sec

100m series

8 Martin Kielema 12.85 sec +1.5

9 Egbert Vink M35 14.35 sec +0.4

5000m

5 Jan Scheenstra M35 16.23.97 min

9 Gerjan Petter 18.09.29 min

10 Egbert Vink M35 19.27.13 min

kogel

3 Egbert Vink M35 7.06 m

discus

4 Egbert Vink M35 22.30 m



Vrouwen Senioren

800m

1 Jazlin Ruinemans 2.22.86 min

3 Ivonne Wessels 2.42.73 min

4 Nynke de Lange 2.45.87 min

5000m

4 Ivonne Wessels 20.15.76 min

5 Nynke de Lange 20.36.53 min

6 Lutine Schoemaker 22.54.18 min

Mannen Masters

100m

3 Freddie Bouma M45 13.77 sec +1.7

5000m

5 Freddie Bouma M45 18.47.85 min

6 Klaas de Haan M45 18.51.53 min

8 Cor Trompetter M50 21.09.39 min

9 Frenk Wubben M40 21.28.38 min

10 Jan Nijmeijer M50 22.21.54 min

12 Wim van Oosten M65 23.09.49 min

kogel

4 Freddie Bouma M45 7.07 m

discus

7 Freddie Bouma M45 19.87 m

Vrouwen Masters

5000m

1 Wilma van Galen V40 23.02.79 min

2 Toos de Vries V45 23.13.11 min

3 Lysbeth Gijsen V40 24.21.82 min

4 Grietje Boxum V45 28.24.30 min

kogel

5 Tineke Boes V40 5.77 m

6 Grietje Boxum V45 5.75 m

discus

4 Grietje Boxum V45 17.49 m

6 Tineke Boes V40 16.70 m



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zaterdag 24 februari  Langezwaag  wegloop zondag 11 maart Grouw  veldloop

H40 1/2mar 9e Hans Versteeg 1.27.54 H40 12km 4e Heerke Postma 49.06

H50 1/2 mar 12e Cor trompetter 1.39.03 H50 12km 20e Jan Nijmeijer 1.08.13

26e Nico Jansen 1.55.49 H5km 1e Stefan Postma 18.07

H65 1/2 mar 4e Wim van Oosten 1.51.51 6e Patrick Postma 19.31

D35 1/2 mar 1e Wilma van Galen 1.49.22 D5km 12e Simone Westerbeek 26.45

Hs 10 mijl 3e Jan Scheenstra 1.01.28 85e Wieke Nijmeijer 42.15

H40 10 mijl 9e Thijs vd Vegt 1.14.56 mei 1.5km 33e Geesje Nijmeijer 8.02

D35 10 mijl 5e Annelies v Buiten 1.30.58

H50 10km 8e Albert Vaartjes 47.39 zaterdag 17 maart Den Haag CPCloop + NK

H45 1/2 mar 15e Jan Groen 1.22.08

zaterdag 3 maart De Knipe  cross

Hs 5,5km 2e Lowie vd Woude 24.41 zaterdag 17 maart Wapenveld wegloop

Hs 10mijl 1e Jan Scheenstra 56.12

zaterdag 24 februari  Wageningen  NK Veldloop H40 10mijl 4e Klaas vd Veen 1.03.01

JB 4km 30e Ydo Homma 18.53 5e Wolter vd Veen 1.03.32

H50 10mijl 2e Jan de Lange 1.02.51

zaterdag 3 maart Drachten  wegloop

Hs 10km 4e Stefan Postma  JA 35.14 zaterdag 17 maart Dokkum  wegloop

H35 10km 3e Jan Scheenstra 34.00 Hs 7km 6e Jan de Groot 26.45

H45 10km 5e Heerke Postma 37.27 Hneosen 7km 2e Stefan Postma 23.49

10e Freddie Bouma 39.16 Jo 7km 1e Patrick Postma 25.28

H55 10km 1e Jan de Lange 39.09

Ds 10km 2e Yvonne Wessels 42.21 zaterdag 24 maart Kampen wegloop

4e Nynke de Lange 43.30 H32km 35e Freddie Bouma 2.29.31

D45 10km 2e Toos de Vries 50.15 67e Cor Trompetter 2.40.31

3e Ina Gerding 57.41 76e Gerrit Greven 2.42.10

4e Grietje Boxum 58.27

D35 10kmtrim Margreet Wagteveld 48.13 zaterdag 24 maart Leek wegloop

Anita Lugtmeier ? 55.49 H50 1/2 mar 2e Jan de Lange 1.22.12

Henny Lukens 57.26

jo 2,5km 2e Martijn de Vries 9.25 zaterdag 24 maart Praag  wegloop

H55 1/2 mar 140e Rob vd Wel 2.28.48

zondag 4 maart Leeuwarden wegloop 141e Bennie Overvelde 2.36.21

H30km 18e Hans Versteeg 2.10.23 H65 1/2 mar 8e Wim van Oosten 1.50.46

D45 1/1 mar 56e Adri Sluis 2.05.09

zaterdag 10 maart Diever bos/wegloop 79e Ina Gerding 2.18.42

H40 mar 9e Hans Versteeg 3.21.03

H40 28km 2e Klaas vd Veen 1.58.05 zaterdag 31 maart Hellendoorn crossloop

6e Freddie Bouma 2.10.16 Hs 10km 3e Jan Scheenstra 33.55

H50 28km 2e Ad Roodhuizen 2.05.36

3e Jan Bos 2.11.21 zaterdag 31 maart Leeuwarden wegloop

Gerrit Greven 2.15.02 H40 1/2 mar 3e Heerke Postma 1.20.35

Cor Trompetter 2.20.59 H50 1/2 mar 2e Jan de lange 1.21.11

H65 28km 3e Wim van Oosten 2.42.28 H60 1/2 mar 8e Wim van Oosten 1.47.11

D35 28km 2e Wilma van Galen 2.27.04 D35 1/2 mar 3e Wilma van Galen 1.47.11

H 1/2 mar 10e Klaas de Haan 1.28.42 H 9,5km 1e Stefan Postma (JA) 32.59

Ds 1/2 mar 1e Ivonne Wessels 1.34.21 jo 2,8km 1e Patrick Postma 9.42

2e Nynke de Lange 1.34.24

Sylvia Visser 2.25.01

D45 1/2 mar 3e Toos de Vries 1.47.14

D 10km Margreet Wagteveld 47.15

Lutine Schoemaker 50.50

zondag 11 maart Alphen a/d Rijn  wegloop

H45 20km 9e Jan Groen 1.19.45

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

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

t/m 22 april, zie clubblad maart 2007

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

26 april Kampen baan senioren/masters/junioren-AB (2e Deltion) 19.00 uur

27 april Erica wegloop 10km-5km 19.00 uur

27 april Kollum wegloop 14km-6,5km-2km 19.00 uur

27 april STEENWIJK baan 1e medaillewedstrijd alle klassen + 1500m 18.45 uur

28 april Leeuwarden baan senioren/masters/junioren (2e NNBC) 13.00 uur

28 april Lekkum wegloop 16km-10km-5km-2km 11.00 uur

28 april Siddeburen wegloop 16km-10km-4,5km-1km 14.00 uur

29 april Harderwijk bosloop 15km-10km-5km-1,6km 10.30 uur

30 april Beilen wegloop 10km-5km-2,7km-1,3km 18.30 uur

30 april Emmeloord wegloop 10km-7,5km-5km-2,5km 13.30 uur

30 april Meppel wegloop 8km-3km-2,2km-1,5km 16.00 uur

30 april Norg wegloop 21km-10km-3km-2km-1km 14.00 uur

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

03 mei Harderwijk baan 5000m-10000m-coopertest 19.00 uur

05 mei Groningen baan junioren-CD 10.00 uur

05 mei St.Jacobiparochie wegloop 25km-21km-16km-10km-5km 11.00 uur

05 mei Zuidwolde crossloop 6km 13.00 uur

06 mei Assen baancompetitie 1e wedstrijd A-junioren

06 mei STEENWIJK baancompetitie 1e wedstrijd masters 12.00 uur

06 mei Veendam wegloop 15km-10km-5km 12.00 uur

07 mei WOLVEGA uurloop en 1/2 uurloop 19.30 uur

08 mei Bedum wegloop 10km-5km-2,5km 18.30 uur

08 mei Epe wegloop 16km-5km 19.30 uur

09 mei Grouw baan 1e avondcompetitie junioren-CD/pupillen 18.00 uur

08 mei Hoogeveen wegloop 4,4km 19.45 uur

08 mei Meppel wegloop 10km-6km-3km-1km 19.15 uur

09 mei Dronten wegloop 10km-6,6km-3,5km-1km 19.15 uur

09 mei Heerde baan senioren/masters/junioren-AB (3e Deltion)

09 mei Hengelo baan senioren/masters/junioren-AB (instuif) 18.30 uur

09 mei Wijtgaard wegloop 15km-10km-5km-2km 19.30 uur

11 mei Emmen wegloop 15km-5km 18.00 uur

11 mei Kraggenburg wegloop 21km-11km 19.00 uur

12 mei Assen wegloop 12km-9km-6km-3km 11.00 uur

12 mei Heerenveen baan 2e wedstrijd pupillencompetitie 10.00 uur

12 mei Leeuwarden baancompetitie 2e wedstrijd CD-junioren

12 mei Stiens wegloop 21km-16km-10,5km-7,5km-3km 11.00 uur

12 mei Zwiggelte wegloop 21km-10,6km-5,3km-1,5km-1km 12.00 uur

13 mei Emmen baancompetitie 1e wedstrijd B-junioren

13 mei Zeegse wegloop 15km-10km-5km 8.30 uur

14 mei Nieuwolda wegloop 10km-5km 19.30 uur

15 mei Meppel wegloop 10km-6km-3km-1km 19.15 uur

15 mei Oranjewoud coopertest 19.30 uur

Voor meer wedstrijden: www.start78.nl






