


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 Woldberg 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 Parkeerplaats vd Valk 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, 
 
Hè hè, daar zijn we weer. 
Het heeft flink wat moeite gekost deze keer maar daar is 
weer een starter. Er zat nogal veel werk in ditmaal, vandaar 
de vertraging. 
 
Het is de moeite waard geweest want dit is een dubbeldik 
zomernummer vol verslagen, reportages uitslagen, plaatjes 
en knipsels. Fijn dat u ons zoveel toestuurde, blijf dat doen! 
 
Toch was het bewerkelijk. Veel plaatjes inscannen, 
advertenties aanpassen en achter mensen aanbellen waar 
het blijft. Tsja, we zouden wel een beetje hulp kunnen 
gebruiken. Zijn er nog liefhebbers? 
 
Veel wedstrijdverslagen in dit nummer van onze vaste 
reporters. Dat is erg leuk. Start heeft de laatste tijd ook 
bijzonder veel de krant gehaald. Waar het ons gepast leek 
hebben we de knipsels ingevoegd. 
 
Verder hebben we erg veel foto´s deze keer. Mooi is dat, 
want alleen maar tekst is ook wat saai. Het is een erg 
beeldend nummer geworden. 
 
Wat wel eens een beetje onderbelicht blijft dat zijn de 
uitslagen. Het moet me even van het hart dat daar door een 
paar mensen erg hard aan gewerkt word iedere keer en dat 
deze mensen vrijwel altijd zonder aansporing hun stukken 
op tijd aanleveren! En dat al jaren achter elkaar! Een 
behoorlijke prestatie. 
De uitslagen zijn ook een bijzonder belangrijk onderdeel in 
de starter. Van veel leden horen we dat ze toch het eerst 
even naar hun uitslagen kijken en dan pas beginnen te 
lezen. 

 
Goed, ik hoop dat dit nummer u nog voor de zomer bereikt. 
Mocht dat niet het geval zijn dan heeft u bij thuiskomst iets 
om even voor te gaan zitten. 
 
Geniet ervan! 
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van Weststellingwerf 
Onder: gezelligheid bij de NNK 
meerkamp te Stadskanaal 
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Jarig in juli en augustus 

 

    

         

Alvast van harte gefeliciteerd en      

een fijne dag toegewenst namens 'Start 78'    
         

         

Juli         

2-7 Arnout Westerbeek 13-7 Hans Hes  17-7 Anita Lugtmeijer 

3-7 Harry Renting 13-7 Elles Ringersma 18-7 Shae de Graaf 

3-7 Vera Vos  14-7 Maarten van As 20-7 Inge Bootsma 

6-7 Daan Verhoeff 14-7 Freddie Bouma 22-7 Judith Boes  

9-7 Elon van den Berg 14-7 Jannick Hemstede 22-7 Sybrand Sterkenburgh 

9-7 Wim van Oosten 14-7 Jelien Koolma 24-7 Jeroen Ritsema 

11-7 Lysbeth Antuma 15-7 Yvonne de Vries 27-7 Josiene van der Woude 

12-7 Robert Zwerver 16-7 Wilma van Galen 29-7 Tineke Jonkman 

13-7 Alex Gaastra 16-7 Bert Zwiers  31-7 Eddy Oosterkamp 

         

1-8 Cor Trompetter 10-8 Loes Struik  21-8 Gert Halman 

2-8 Matilde Spitzen 10-8 Jort Wintjes  22-8 Sharon Bruinenberg 

3-8 Peter Hoekstra 12-8 Ellen Jansen 22-8 Marjolein Visser 

3-8 Wesley Hoekstra 13-8 Jan Willem Krom 23-8 Jan Scheenstra 

3-8 Joop Prins  13-8 Thijs van der Vegt 23-8 Folkert Sterkenburgh 

3-8 Frenk Wubben 14-8 Marjan van Bijssum 23-8 Saskia Veen  

5-8 Wijnand Spin 15-8 Hans Steinmeijer 24-8 Fenna Janssen 

6-8 Pamela Rehorst 15-8 Martijn de Vries 25-8 Boudewijn Luijten 

8-8 Coby Luijten 16-8 Tanja de Boer 26-8 Greet Grotenhuis 

8-8 Gerlies Maakal 16-8 Roberto Nolting 27-8 Iris de Boer  

8-8 Stefan Postma 17-8 Paulien van der Vegt 30-8 Willy Evenhuis 

9-8 Ans Guikema 18-8 Heerke Postma 30-8 Jansje Koopman 

10-8 Daniël Leistra 19-8 Jan Bos  30-8 Jaap van Weenen 

10-8 Arjen Schultinga 20-8 Klazien van Drie 31-8 Gerrit Greven 

         

Nieuwe leden        

Judith Boes - Mini-pupil  Ijmkje Jager - Junior D    

Nathan van der Heide - Junior C Kevin Boes - Pupil C    

Amber Louvet - Pupil B       
 

NNK C/D 
1 september in Assen 

 

C/D JUNIOREN DENK OM DE INSCHRIJVING VAN HET N.N.K. OP 1 SEPTEMBER IN ASSEN! 

  

WIJ WILLEN OOK GRAAG MET DE ESTAFETTE MEEDOEN BIJ DE JONGENS D EN DE JONGENS C ! 

DUS GEEF JE ZO SNEL MOGELIJK OP BIJ JOLANDA VOORDAT JE OP VAKANTIE GAAT! 

  

Tineke Jonkman 
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Masters trainingen 
Jana Posthumus 

 
Zoals iedereen wel weet is er op de 
donderdagavond training voor de Masters bij 
Ina. De trainingen zijn van eind februari tot aan 
de clubkampioenschappen. De eerste weken 
was er nog enige verwarring over hoe laat we 
nou eigenlijk het beste konden beginnen, maar 
daarna ging de training van start om kwart over 
zeven. 
Uiteraard passeerden tijdens de eerste les de 
gebruikelijke grapjes over rollators en werd er 
heel wat afgekreund vanwege de stijve spieren 
die toch al weer wat jaartjes ouder zijn, maar 
dat mocht de pret niet drukken.  
Het is inmiddels duidelijk dat Tineke Boes de 
rustige stabiele factor is tussen de 
schreeuwerige Grietje Boxum, Trijntje Dijkstra 
en Jana Posthumus. 
Gert Jan van Dalen heeft altijd last van 
pannenkoeken tijdens het discuswerpen. 
Ina Gerding heeft het steeds over horloges en 
gordijnen als ze uitlegt hoe we moeten 
kogelstoten. 
Egbert Vink komt af en toe langs, zo ook vlak 
voor de Masters-competitie. Hij moest de 100 
en de 1500 meter, maar er stond kogelstoten 
op het programma die dag. 
Bennie Overvelde komt eens per twee weken 
meedoen en Lysbeth Gijsen als ze niet met 
haar zonen op pad hoeft.  
 
Werptraining van Feico Jansma. 
Op 24 Mei werden wij getrakteerd op een 
training door Feico Jansma uit Heerenveen. Hij 
zou ons de fijne kneepjes van het discus- en 
speerwerpen bijbrengen.  
De groep was ineens een heel stuk groter dan 
normaal, er voegden zich ook wat junioren bij 
alsmede Hans Spitzen en Linda Wibbelink.  
Na netjes op een rij te zijn gezet door Feico 
mochten we de discus werpen. Soms allemaal 
tegelijk, soms een voor een. Uiteindelijk 
mochten we uit de kooi werpen. Verschillende 
pannenkoeken passeerden de revue, enkelen 
belandden in het net of buiten de sector. 
Bennie wierp alsof hij ergens onderdoor moest, 
velen moesten de discus ook in het oog 
houden als hij nog achter zwaaide. Hans 
Spitzen dook teveel in elkaar, en toen hij 
eindelijk ‘open’ gooide werd hem plagend 
gevraagd hoe het nou voelde om zo open te 
zijn.  
Tijdens het speerwerpen stelde iedereen zich 
weer netjes op een rij op. De aanwijzingen 
vlogen ons weer om de oren. Toen Feico aan 
Grietje vroeg waar ze allemaal op moest letten 
antwoordde zij heel slim ‘Op alles’.  

 
De werpdriekamp. 
Wist U dat: 
- Trijntje weer mee mocht doen van de dokter 
nadat ze tijdens de Masters competitie haar   
   bovenbeenspier had gescheurd.  
- Jana maar een wedstrijdlicentie heeft 
aangevraagd zodat ze ook mee mocht doen. 
- De oerkreten van Bennie Overvelde tijdens 
het kogelstoten helemaal te horen waren bij 
het  
   speerwerpen. 
- Peter Visser, jury discus, een ongelooflijke 
aantrekkingskracht had op de Vrouwen 
Masters.     
   Ze gooiden allemaal de discus aan zijn kant 
buiten de sector. 
- Peter Visser niet binnen de sector wou gaan 
staan om de discus geldig te doen landen. 
- Lysbeth Gijsen al in de ring stond zonder 
discus.  
- Haar hoofd toen net zo rood werd als haar T-
shirt.  
- Jana ‘Oeps, sorry’ zegt tegen de jury als de 
discus buiten de sector bijna op hun landt.  
- Trijntje graag 21m. had willen gooien met de 
discus.  
- Een jurylid zei dat hij voor 20 Euro wel 21m. 
wilde noteren i.p.v. 20.93. 
- Hij dat pas zei nadat ze al geworpen had.   
Atletiek of zwemmen? 
2 uur voor de aanvang van de training viel de 
regen met bakken uit de lucht. Zou het wel 
trainen worden of zwemmen? Nou zijn we bij 
de atletiek niet van suiker. Wedstrijden en 
trainingen worden in principe alleen afgelast 
als het onweert, ijzelt of als er een weeralarm 
uitgaat van het KNMI. Gelukkig was het rond 7 
uur droog. Ina had twee potentiële loop-je-
fitters onder haar hoede waarmee ze een 
testloop ging doen om te zien hoe hun conditie 
ervoor stond. Jana ging 8 keer 2 minuten lopen 
(les 4 van loop-je-fit) en Tineke en nieuwkomer 
Belinda Veen gingen kogelstoten. We hadden 
al gezien dat een deel van de sector onder 
water stond, dus de uitdaging was om de kogel 
voorbij de plas te stoten. 
De tweede helft van de les bestond uit 
discuswerpen. Tineke en Belinda hadden al 6 
discussen meegenomen maar hadden dat niet 
aan Jana vertelt. Die liep dus te zoeken naar 
de houten exemplaren en nam zuchtend een 
rubberen mee. In de ring glipte die uit haar 
handen (ondingen) en landde achter haar. 
Tineke had de discus al eens eerder in het net 
gegooid en dat lukte haar nu nog een keer. 
Hoefde ze in ieder geval niet ver te lopen om 
hem op te halen. Belinda had pas haar derde 
training en kreeg het voor elkaar om al met 
een halve draai te werpen. Gefeliciteerd meid. 
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Ina kwam er later ook nog aan met twee 
discussen.  
Toen iedereen uiteindelijk weer thuis was brak 
de wolkbreuk weer los.   
 
Les van Tineke. 
Tineke Jonkman zou ons deze week trainen 
geven, kon Ina zelf ook eens een gewone 
technische training meemaken. Tijdens de 
loopscholing kwam Tineke er al achter dat de 
Masters toch een iets andere aanpak vereiste 
dan de CD junioren. Met name het 
giechelgehalte lag iets hoger. In eerste 
instantie zouden we gaan verspringen, maar 
het werd hoogspringen. Er werd scherp op 
techniek gelet en menig sprong werd met 
gejuich beloond. Tijdens het speerwerpen 
landde de speer van Grietje boven op die van 
Jana, die prompt vroeg wat Grietje tegen haar 
had. Grietje maakte het gauw goed door de 
speer voor Jana op te halen. Linda wierp deze 
week het mooist en werd daarvoor geprezen. 
Het onderwerp van gesprek van deze week 
was uiteraard de halve marathon van 
aankomend weekend.   
 

2e competitie meisjes B 
Tineke Jonkman 

 
Op zondag 10 juni werd de 2e competitie voor 
de B junioren gehouden in Drachten. Gerda 
beet de spits af met het speerwerpen en in 
haar laatste poging kwam ze tot een mooi 
nieuw p.r. van 24.57 meter !! 
Aangezien Inge zich wederom wat 
geblesseerd had aan haar enkel, waren er 
enkele wijzigingen binnen de ploeg. Heel 
sportief liet Gerda de 100 meter over aan 
Evelien en ging zelf de 100 meter horden 
lopen, zodat er in ieder geval punten werden 
behaald. Ook hier kwam Gerda tot een nieuw 
p.r. van 19.76 seconden. Evelien liep nu de 
100 meter en kwam tot 16.87 seconden, terwijl 
ze bij het hoogspringen tot 1.30 meter kwam. 
Yvonne moest nu de 400 meter lopen, en ook 
zij deed dit zeer sportief. Jammer voor Yvonne 
was, dat ze last had van zware benen en dat 
ze niet verder kwam dan 70.27 seconden, een 
prestatie waar zijzelf ook niet erg over te 
spreken was. Jammer Yvonne, maar je hebt je 
uiterste best gedaan, en er zat helaas vandaag 
niet meer in. Verder deed Yvonne ook nog het 
verspringen, maar sprong in overleg met mij 
maar 1x voor de punten, en kwam ze hier tot 
3.65 meter. Gelukkig weer terug in de ploeg , 
was Annabelle. En dat liet ze ook zien, met 2 
mooie nieuwe p.r.'s. Annabelle stootte de 
kogel naar 9.67 meter, en liet de discus landen 
naar 22.62 meter !! 

Inge liep alleen de 800 meter. Zij had de pech 
dat er bij de start van 3 ineens 2 series werden 
gemaakt, en ze in de langzaamste serie moest 
starten. Van kop af liep ze vooraan, maar 
moest op de laatste meters toch iemand voor 
laten gaan. De tijd van Inge was wel haar 
snelste van dit seizoen, 2.26.58 minuten. De 
4x 100 meter estafette werd gelopen door 
Evelien (die Inge verving), Annabelle, Gerda 
en Yvonne. Dit kwartet finishte in een tijd van 
59.76 seconden.  
De ploeg werd vandaag in deze poule 9e met 
4327 punten. 
Jammer dat er dit jaar wat blessures en/of 
andere tegenslagen waren, maar jullie hebben 
met elkaar toch wel 2 leuke dagen gehad. 
Verder ook zeer sportief de wisselingen van 
nummers gedaan, en uiteraard jullie best 
gedaan om zo goed mogelijk te presteren. 
 

Een avondje traplopen 
Bennie Overvelde 

 
Of anders gezegd: 140 treden met zónder 
danspaal. Dan maar de rekoefeningen op het 
dakterras. 
Waar gaat dit over! Wees eens duidelijk! To 
the point please. 
In een stukje verleden en we noteren 
november 2006 waren wij op trainingsweekend 
op het woelige eiland Ameland. Bij vermaak 
komen ook altijd verhalen en ideeën los.  
Eerst even de danspaal ontleden. Een 
danspaal of paaldansen is gebruikelijk in 
nachtclubs heb ik van horen zeggen. Ik ben 
daar zelf nog nooit geweest, maar het schijnt 
wel vermakelijk te wezen. 
Onze wethouder Cor en zijn Anita met hun 
beste bedoelingen hadden een onderzoek 
verricht naar de haalbaarheid van een 
danspaal in het Gemeentehuis te Wolvega. 
Met als doelstelling de ambtenaren na hun 
enerverende dagtaak ontspanning aan te 
bieden. Hetzij betekent enige rek en 
strekoefeningen met als middelpunt de paal. 
Het bleek constructief niet haalbaar om dit na 
de bouw nog in te passen. Als dit in de 
beginfase was gebeurd dan was de paal wel 
uit de fundering gekomen en het 
Gemeentehuis eromheen gebouwd. Genoeg 
hierover. 
Hoe komen we dan tot zonder stoelachtige 
bewegingen.  
Een idee ontstaat uit nadenken en doen. In de 
Herberg en we zitten nog steeds op Ameland 
stond in de recreatiezaal een lego bak. Na lang 
gepieker en het doen kwam hieruit een trap te 
voorschijn. Ingenieus en doeltreffend. 
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En zo komen we op een traptraining. Is dit 
constructief en arbeidsniveauwaardig 
haalbaar? 
Na het effe checken ter plaatse en de 
bereidheid van de dienstdoende bode die mij 
terug belde om hierover een afspraak te 
maken kon het gemeentelicht op groen. Op 
ons weekschema van Folkert kwam dus te 
staan op week 24: 
Traplopen Gemeentehuis Wolvega. 
 
Ter informatie: plaatselijk object is 35 meter 
hoog en bestaat uit 7 werk/denkverdiepingen 
plus het dakterras met uitzicht over alles en 
nog wat. 
De doelstelling: een conditietraining met 
aandacht voor spiergroepen. 
Veiligheid: geen onnodige risico, want het is 
geen wedstrijd. 
Promotiebelang: een verslag in de plaatselijke 
Stellingwerf met sfeerfoto. 
 
De rolverdeling: Helma en Marry voor de 
verzorging of de watervrouwtjes. 
Rob en Thijs: cameraboys voor het vastleggen 
van de ultieme prestatie. 

Lenus v.d Broek: fotoverslagboy van het 
Stellingwerfer weekblad. 
Wilma, Ina en Wim: supporting van deze 
belástingbare training. 
Cor, Folkert, Marry, Thijs, Trees, Kitty en 
Bennie als de traparbeiders/lopers. 
Onze Wim en Wilma hadden ook graag 
meegedaan, ware het niet dat ze een dag 
daarvoor de marathon van Leeuwarden 
hebben volbracht. 
Een verstandig besluit.  
Inderdaad, het was erg warm die 
maandagavond. En boven in het trappenhuis 
was het nog wel 10 graadjes warmer.  
In overleg met Folkert hebben we daarom de 
training enigszins aangepast.  
Een Extensieve interval zullen we maar 
zeggen en dat ging als volgt.  
Na de gebruikelijke warming-up eerst een 
dankzegging aan de Gemeente voor het 
beschikbaar stellen van dit ambtelijk 
denkgebouw. De spelregels om de training te 
volbrengen. Dit houdt in om op een sportieve 
manier naar boven te trappelen en weer rustig 
volgens huisgebruik naar beneden te lopen. 
Veiligheid staat boven alles.  

En dit alles ook nog met een 
loopronde om het 
Gemeentehuis van 500 meter in 
dribbeltempo. En dit alles ook 
nog in herhaling van 5 keer.  
De waterkraan van Helma die 
aan de route woont moest vol 
open om de dorstige kelen te 
voorzien, en de camera’s van 
de boys snorden om ons heen. 
Na een paar keer de trappen op 
voel je boven de warmte niet 
meer, want het is overal warm 
en de laatste keer staan Ina en 
Wim ons naar boven te 
schreeuwen. 
Onze wethouder Cor wilde 
graag doorgaan om te 
schitteren voor zijn baas, maar 
ook voor hem zijn er grenzen. 
Na deze inspanning door 
ontspanning was het tijd voor de 
rek en strekoefeningen en waar 
kan dit beter dan helemaal 
boven op het dakterras. 
De beentjes moesten weer wat 
los en er werd dankbaar gebruik 
van gemaakt. De sfeerfoto die 
Lenus maakte voor de krant 
maakte het geheel compleet en 
daarna nog even genieten van 
het uitzicht en Cor vertelde nog 
wat over zijn werkplek. 
Al met al een ander soort 
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training die de moeite waard was naar 
aanleiding van de bedankjes, hoewel de meest 
sterken/burgers onder ons ook wel last hadden 
van enige spierpijntjes, maar dit trok naar 
enkele dagen ook weer bij en zo huppelen wij 
weer vrolijk verder. 
Misschien een aanrader voor een herhaling, 
maar om dit compleet te maken zou een 
mobiele danspaal het geheel iets meer 
vervorming en stijl geven. 
Tot een volgende keer. 
 

Jongens D en jongens C 
2

e
 bij de districtsfinale! 
Tineke Jonkman 

 
Op zaterdag 16 juni was het dan zover, de 
Districts of Gebiedsfinale in Assen. De 
weersvooruitzichten waren zeer slecht, maar 
gelukkig hadden we maar 1 bui, en werd de 
wedstrijd na een kwartier weer hervat. Zoals 
gebruikelijk werd er begonnen met de 
vlaggenparade. Ella had voor alle ploegen een 
lootje getrokken bij ondergetekende, zodat er 
op een eerlijke manier werd geloot wie van 
elke ploeg met de vlag voorop mochten lopen. 

  

 
De vlaggenparade 

Alle ploegen presenteren zich op het 
middenveld 
 
Hierna begon de wedstrijd met de 4x 60 meter 
estafette meisjes D. Vera, Christa, Ryanne en 
Ellen wisselden goed en kwamen tot een tijd 
van 36.45 seconden. Op de 60 meter horden 
kwamen Ryanne en Ellen aan de start. Ryanne 
kwam tot 13.01 seconden en Ellen tot 13.32 
seconden. Christa was vandaag weer goed op 
dreef. Bij het hoogspringen kwam ze tot 1.30 
meter en bij het kogelstoten tot 8.24 meter !! 
Bij het speerwerpen wederom een knappe 
prestatie van Ryanne die zeer constant is, en 
nu tot 17.35 meter kwam. Bij het verspringen 
kwam Vera tot 3.33 meter. Beter deed Vera 
het op de 60 meter, hier kwam ze tot 9.43 
seconden, terwijl Grejanne tot 10.12 seconden 
kwam. Zonder iemand tekort te doen, was het 
wederom Ellen die weer een geweldige 1000 
meter liep!!! Bijna de gehele 1000 meter 
bepaalde zij het tempo, maar moest op het 
laatst toch iemand voor laten gaan. 
desalnietemin, finishte Ellen als 2e in wederom 
een zeer knappe tijd van 3.21.71 minuten !!! 
De enige bij de meisjes die wel een nieuw p.r. 
liep was Marjolein, en zij deed dit op de 1000 
meter. Marjolein kwam tot 3.54.80 !! Marjolein 
ook jij gefeliciteerd!!  
 
De meisjes D werden vandaag 7e met 3235 
punten. Ze behaalden vandaag meer punten 
dan de vorige keren!!  
 
En dan de jongens D. Zij waren als 2e 
geplaatst voor deze finale, maar zouden ze dit 
vandaag kunnen waarmaken ?? Lucas, 
Martijn, Jan en Wesley liepen een zeer goede 
en snelle 4x 80 meter, en werden 2e met een 
tijd van 44.47 seconden. Op de 80 meter 
horden werd Lucas 3e in 14.66 seconden en 
Wesley werd in totaal 4e met een nieuw p.r. 
van 16.14 seconden!! Jan werd 2e bij het 
verspringen met een mooie sprong van 4.18 
meter !! Vincent werd bij het hoogspringen 2e 
met 1.35 meter, de 1.40 meter scheelde niet 
veel, maar helaas kwam toen net die ene 
harde regenbui, en werd de wedstrijd voor 15 
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minuten onderbroken. Ja, toen lukte zijn 
laatste poging niet meer, maar toch wederom 
een mooie prestatie!! Bij het kogelstoten kwam 
Jan tot een 4e plaats met een nieuw p.r. van 
7.80 meter, en dat terwijl Jan ver en kogel 
tegelijk had, en dus steeds van schoenen en 
spikes moest wisselen !! Marco werd bij het 
discuswerpen 3e met ook al een nieuw p.r. van 
18.01 meter !!! Op de 80 meter was er een 2e 
plaats en ook al een nieuw p.r. voor Lucas met 
een tijd van 11.24 seconden, terwijl Jari hier tot 
13.21 seconden kwam!! Tot slot de 1000 meter 
met Martijn en Vincent. Eindelijk weer eens 
felle en goed lopende Martijn, die hier tot een 
mooi nieuw p.r. kwam van 3.25.77 minuten, 
knap gedaan Martijn !!! Vincent kwam dit keer 
tot 3.43.21 minuten. 
In het totaal werden de jongens D 2e !!! Groot 
feest natuurlijk, en met de vlag en de gehele 
ploeg op het podium om de felbegeerde beker 
in ontvangst te mogen nemen!!! Van Ella 
hoorde ik later, dat jullie als ploeg ook het 
Clubrecord punten punten hebben verbeterd 
!!! Proficiat aan de gehele ploeg met deze 
mooie prestatie vandaag !! 
 
De jongens D werden dus 2e met 3708 
punten, en dit was uiteraard ook meer punten 
dan de vorige wedstrijden.  
 
Tenslotte de jongens C, ook zij waren als 2e 
de finale ingegaan. Zij begonnen met de 4x 
100 meter estafette en vandaag deed Nathan 
voor het eerst mee. Met een geweldige start 
ging Nathan weg, wisselden op Gerdo, Gerdo 
weer op Pim, en Pim tenslotte op Joey.  

 
Joey als laatste loper van de 4x100 jongens C 

Allemaal mooie wissels, en Joey zette een 
eindsprint in, en werd nog ruim 2e. De ploeg 
liep een zeer snelle tijd van 50.76 seconden !!! 
Op de 100 meter horden een nieuw p.r. voor 
Joey met 16.90 seconden en met een mooie 3-
pas, die hiermee zijn gram haalde, door een 
toch wat teurstellende 1.60 meter bij het 
hoogspringen, maar ja Joey, ook die 
tegenslagen horen erbij !! Gerdo kwam bij het 
kogelstoten tot 10.04 meter, wat hem 

tegenviel, maar deed het beter met de discus 
waar hij tot 30.64 meter kwam !! Bij het 
speerwerpen was het Pim die weer beter gaat 
en tot een mooie afstand kwam van 31.50 
meter !! Onverwachts moest Nathan ook nog 
verspringen, omdat Frank een ongelukje met 
de fiets had gehad. Nadat ondergetekende 
hem nog even had uitgelegd hoe hij moest 
uitmeten en waar hij moest afzetten, kwam 
Nathan voor het eerst op verspringen tot een 
mooie afstand van 4.53 meter !!  

Marco Gerdo en Nathan praten even bij 

Lowie en Jeroen kwamen in actie op de 800 
meter. Lowie kwam tot een keurige 2.28.36 
minuten, terwijl Jeroen er vlak achter zat met 
2.30.47 minuten. Tenslotte de 100 meter. Hier 
verraste Nathan een ieder door en zijn serie te 
winnen, maar uiteindelijk ook de snelste te zijn 
van allemaal met een nieuw p.r. en een zeer 
knappe tijd van 12.84 seconden !! Pim kwam 
op deze afstand tot 14.26 seconden. 
In het totaal werden ook de jongens C 2e !!!! 
En ook nu wederom groot feest natuurlijk en 
met zijn allen naar het podium om die beker op 
te halen !!! Ook jullie hebben als ploeg een 
nieuw Clubrecord punten gevestigd !! 
Ook jullie proficiat met deze mooie prestatie 
vandaag!! 
 
De jongens C werden dus 2e met 5267 
punten, en dit was uiteraard ook meer dan in 
de vorige wedstrijden. 
 
Tot slot allemaal Proficiat met deze geweldige 
prestaties !!! Jullie hebben er allemaal hard en 
extra voor getraind, maar dat was het resultaat 
van vandaag toch zeker waard !! Zoals 
afgesproken mogen jullie de beker allemaal 1 
maand in huis hebben, en gaat dit op 
alfabetische volgorde. Na 4 weken, nemen 
degene die de beker hebben, hem mee naar 
de training op donderdag en geven die aan mij, 
zodat ik hem kan doorgeven aan de volgende 
persoon. 
Ook bij deze, alle ouders bedankt die weer 
spontaan hebben willen rijden, en die ook 
zeker in grote getale waren gekomen naar 
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Assen om de ploegen aan te moedigen, en 
vele foto's hebben gemaakt!! Om het feest nog 
even te vieren zijn we daarna gezellig met z'n 
allen naar de MAC in Steenwijk gegaan !! 

 

Achter de Schermen 
 Van de Jan Driegen halve marathon 

Van de wegwerkers 
 
Voorgeschiedenis 
Reeds langere tijd wordt in de gelederen van 
Start 78 gespeculeerd over het organiseren 
van een halve marathon in plaats van de 15 
van Steenwijk. ‘Het is eigenlijk zonde dat we 
niet een loop hebben door de prachtige 
omgeving die Steenwijk biedt’. Zo is de 
gedachte. Voor de Wedstrijd Organisatie 
Commissie (WOC) is het ondoenbaar om dit, 
naast alle andere evenementen die zij 
organiseren, ook nog eens op poten te zetten. 
Om die reden wordt in het voorjaar van 2005 
een apart groepje in het leven geroepen: de 
Wegwerkers. Zij gaan zich met name met de 
organisatie van de wegwedstrijden bezig 
houden.  
 
Op 19 mei 2006 ontvangen we een mailtje van 
Jan Driegen waarin hij schrijft: ‘N.a.v. het 
initiatief “Wegwerkers`, het gereedkomen van 
het nieuwe fietspad vanaf de Woldmeenthe 
naar de Bergweg en mede n.a.v. wat 
suggesties, is het verleidelijk de (nieuwe) 
mogelijkheden te onderzoeken van een 
interessante route voor een eventuele halve 
marathon.´ Dit wordt gevolgd door een 
suggestie voor de route over de Woldberg en 
landgoed De Eese. Als Wegwerkers zijn we 
erg blij met deze suggestie. Het bespaart ons 
veel denk- en uitzoekwerk. En bovendien: een 
mooiere route valt eigenlijk niet te bedenken.  
 
Dit leidt ertoe dat we eind juni 2006 
proefdraaien bij de organisatie van de 15 van 
Steenwijk. Voor ons de eerste keer en tevens, 
wat betreft de 15 km route, de laatste keer. Bij 
een temperatuur van 26° C zijn de 
omstandigheden niet ideaal. Maar het lukt 
zonder noemenswaardige problemen. Hoewel 
de combinatie van organiseren en zelf 
meelopen als niet ideaal ervaren wordt.  
 
De volgende uitdaging is de Runningcenter 
Cross op de Woldberg. Door John Sloot, de 
sponsor van deze loop, is ons gevraagd om de 
organisatie van één van de vier etappes voor 
onze rekening te nemen. In december worden, 
in 18 wedstrijden, 365 lopers over de Woldberg 
geleid. Bij de eerste loop om 11.30 uur en de 
laatste loop om 15.00 uur  maakt een heftige 
regen- en hagelbui het voor de vrijwilligers en 

publiek een uitdaging om langs de route te 
staan. Voor het overige kijken we ´s avonds, 
onder het genot van een kop erwtensoep,  
tevreden terug op het verloop.  
 
De voorbereiding 
Begin 2007 komt de organisatie van de halve 
marathon in beeld. We vragen een aantal 
ervaren lopers om de route van Jan eens voor 
te lopen en zo eventuele knelpunten vast te 
stellen. Dit leidt tot het besluit om de route 
linksom in plaats van rechtsom te gaan lopen. 
Over het parcours op zich zijn ze enthousiast.  
 
Halverwege februari komen we bij elkaar om 
nadere afspraken te maken over de 
werkzaamheden die verricht en verdeeld 
moeten worden. Daarbij komen de volgende 
zaken aan de orde: 

• Route en afstanden: naast de halve 
marathon, willen we ook een kwart 
marathon en een jeugdloop van ca 2 
km in het programma opnemen. 
Tevens moet de route exact 
opgemeten worden. Voor een KNAU 
wedstrijd is een afwijking van 0,5 % 
(naar boven) toegestaan. Voor de 
halve marathon betekent dit dat we 
een marge van ca 100 m hebben.  

• Vergunningen: zodra de route precies 
bekend is moet zowel bij de Gemeente 
als bij Staatsbosbeheer vergunning 
aangevraagd worden om de loop te 
mogen houden. 

• Naamgeving: het ligt voor de hand om 
de loop te noemen naar de bedenker 
van de route: Jan Driegen. Helaas is 
Jan in september 2006 overleden en 
zal hij dit evenement niet zelf meer 
mee kunnen maken. We zullen met 
zijn vrouw Alie overleggen wat zij er 
van vindt om de loop naar Jan te 
noemen. 

• Publiciteit: de loop is reeds bij de 
KNAU aangemeld. Een en ander zal 
ook aan de verschillende (digitale) 
loopagenda’s worden doorgegeven. 
Tevens zullen de campings bericht 
ontvangen, zodat zij het onder de 
aandacht van hun gasten kunnen 
brengen.  

• Sponsoring: de bedrijven langs de 
route zullen aangeschreven worden 
om te peilen of ze belangstelling 
hebben om dit loopevenement te 
sponsoren. Er worden hiervoor 3 
pakketten samen gesteld. Voor een 
hoofdsponsor, een subsponsor en een 
sponsor, afnemend in kosten en 
publiciteit voor, tijdens en na de loop. 
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Daarnaast wordt een sponsor gezocht 
voor een start- en voor een finishdoek. 

• Herinneringen: we opperen wat ideeën 
met betrekking tot het uitreiken van 
een herinnering na afloop. 

• Afstemming met de WOC: er worden 
afspraken gemaakt over de 
afstemming van onze plannen met de 
ervaren organisatoren van de WOC. 

 
Alie gaat akkoord met de naamgeving van 
onze loop. Op 23 juni zal de eerste editie van 
de Jan Driegen halve marathon van start gaan.  
Er wordt een logo ontworpen met daarop een 
loper, waarin diegenen die Jan gekend 
hebben, zijn karakteristieke loophouding 
kunnen herkennen.  
Bij opmeten van de route blijkt deze te lang. Er 
wordt gekeken waar de route bekort kan 
worden. En na drie keer de route gefietst te 
hebben, lukt het om deze definitief vast te 
stellen. Er zal via de kortst mogelijke weg de 
bebouwing verlaten worden, richting Woldberg.  
 
Direct na het verspreiden van de 
sponsorbrieven meldt zich Mc Donalds als 
belangstellende hoofdsponsor. We gaan er 
heen voor overleg. Daarbij blijkt dat dit bedrijf 
zich voor 3 jaar wil binden als hoofdsponsor 
aan onze loop. Daarnaast wil men het start- en 
finishdoek sponsoren. En ook bij de verzorging 
van de inwendige mens wil men een rol 
spelen. Een aanbod dat we met graagte 
aannemen.  
Geleidelijk melden zich meer (sub)sponsoren: 
Dolstra montageservice (biedt alle lopers en 
vrijwilligers een consumptie aan na afloop), 
Run2day – Hoogeveen (is tevens aanwezig 
met een kledingstand tijdens de loop), Poly-
Ned, Runningcenter John Sloot – Leeuwarden 
(sponsort het huren van tijdwaarneming), 
Oostenbrink Banden, ING, Bloemisterij Gaal 
(sponsort de bloemen voor de huldiging), 
Zeilmakerij uit Giethoorn en De Jong Optiek.  
Kortom een lijst met sponsoren waar we heel 
tevreden mee zijn bij de eerste editie van onze 
loop. 
 
Tijdens de volgende bijeenkomst worden 
afspraken gemaakt over: 

• Werven van vrijwilligers: de WOC 
regelt juryleden, wedstrijdleider, 
hoofdscheidsrechter, secretariaat voor 
inschrijving deelnemers, registratie 
eindtijden op de computer en 
verkeersregelaars. De Wegwerkers 
gaan op zoek naar een microfonist, 
vrijwilligers voor de verzorgingsposten, 
het voorop en achteraan fietsen en het 

wijzen van de weg op de punten met 
beperkt verkeer (wegwijzers).   

• Uitnodigen EHBO-ers 

• Publiciteit: er zullen A3 en A4 posters 
gemaakt worden. Tevens zullen flyers 
uitgedeeld worden bij de 
loopevenementen waar onze leden de 
komende tijd aan deel zullen nemen. 
Ook zal een en ander bekend gemaakt 
worden via de plaatselijke pers, het 
evenementenbord bij de ingang van de 
gemeente en via onze eigen website. 
Er zal een speciale halve marathon 
site aangemaakt worden, met een 
eigen e-mailadres 
jdhalvemarathon@live.nl.  

• Prijzen: vastgesteld wordt hoeveel 
prijzen er zullen zijn voor de winnaars 
en in welke categorieën die uitgereikt 
worden.  

 
De route wordt nogmaals nagefietst om te 
kijken op welke plaatsen verkeersregelaars en 
wegwijzers zouden moeten staan en waar kan 
worden volstaan met het plaatsen van pijlen en 
linten. Op 30 punten moeten totaal 38 mensen 
staan. Door inzetten van dezelfde 
verkeersregelaars en wegwijzers op punten die 
vooraan en achteraan in de route voorkomen, 
is het mogelijk om dit met 25 mensen te 
bezetten.  
We besluiten om 2 voorfietsers en 2 
achterfietsers te zoeken voor de halve 
marathon en bij de kwart marathon van beide 
één. Ook voor de jeugdloop wordt een 
voorfietser geworven. Totaal 7 personen.  
Onderweg zijn drie verzorgingsposten met 
water en sponzen ingepland (om de 5 km) en 
een verzorgingspost bij de finish. Hiervoor zijn 
circa 20 vrijwilligers nodig. Bij warm weer 
zullen drie extra verzorgingsposten ingericht 
worden. Er volgt een intensieve 
wervingscampagne voor vrijwilligers via de 
loopgroepen en door rechtstreekse benadering 
van bekenden. We stimuleren lopers om mee 
te lopen en als dat niet in de planning is 
opgenomen om mee te helpen. Er blijkt een 
grote bereidheid om mee te werken onder 
leden van de vereniging en hun familie.  
Er wordt aangeboden om op de eerste 
verzorgingspost een waterwagen van defensie 
te regelen. Tevens kunnen enkele skydancers 
(metershoge poppen, die in vorm gehouden 
worden door er lucht doorheen te blazen) 
geplaatst worden bij de baan. We maken 
dankbaar gebruik van deze aanbiedingen. 
 
Er volgt een instructieavond voor de 
verkeersregelaars door de politie, waarop  
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Ondanks de slechte 

weersomstandigheden is de eerste Jan Driegen halve marathon een succes 
geworden! 
We bedanken onderstaande sponsoren voor hun ondersteuning. Het was 
de eerste editie dus hoeveel deelnemers konden we verwachten? Daarom 
zijn we er trots op dat we samen mét alle vrijwilligers van onze vereniging 
een evenement met toekomstperspectief hebben neergezet. 
Naast aan sponsoren en vrijwilligers is ook dank verschuldigd aan 
Staatsbosbeheer, landgoed De Eese en de gemeente Steenwijkerland voor 
de medewerking betreffende de route, de medische ondersteuning van de 
EHBO, stadswachten en alle supporters die bij het 
trieste weer motivatie en gezelligheid hebben 
gebracht.  

 
       
    
    

 HOOFDSPONSOR: 

   
     

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Reacties: jdhalvemarathon@live.nl 
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tevens de bezetting van de posten verdeeld 
wordt. 
 
Met de fietsers voor de halve en de kwart 
marathon wordt de route verkend. Iets wat in 
de weken daarna nog meerdere malen 
herhaald wordt. Ze willen de route feilloos in 
het hoofd hebben, om te voorkomen dat ze 
tijdens de wedstrijd verkeerd zullen rijden. 
 
Er zijn ook zaken die tegen zitten. Het gaat er 
om spannen of het start- en finishdoek op tijd 
gereed zullen zijn. Ook het bedrukken van de 
petjes, die we na afloop als herinnering uit 
zullen reiken, met het Start78-logo en ‘Jan 
Driegen halve marathon’ geeft problemen. 
Uiteindelijk komt het met het start- en 
finishdoek voor elkaar. Het tijdig laten 
bedrukken van de petjes lukt helaas niet. 
 
De laatste loodjes 
Op donderdag voor de loop wordt de route van 
pijlen voorzien en worden de kilometerpunten 
op het wegdek geschilderd.  
Op vrijdag worden de Mc Donalds-tasjes 
gevuld met dingen die na afloop uitgereikt 
worden aan de lopers. Als die klus geklaard is, 
worden we verrast door een enorme regenbui. 
De kleedkamers en de gang van het 
clubgebouw komen blank te staan, doordat de 
riolering al dat water niet kan verwerken. Door 
het opwerpen van een barrière en stevig 
dweilen wordt voorkomen dat ook alle papieren 
tasjes onder water komen te staan.  
Tevens worden die dag de lunchpakketten 
voor de vrijwilligers gereed gemaakt. En de 
jerrycans, emmers, bekers en sponzen voor de 
verzorgingsposten worden gereed gezet.  
We zijn er (bijna) klaar voor! 
 
De marathondag 
’s Morgens wordt de tent voor de inschrijving 
opgebouwd.  
’s Middags wordt de route voor de zevende, en 
tevens laatste, maal nagefietst. Er worden 
linten en bordjes aangebracht. En op de 
plaatsen waar de kilometeraanduidingen of 
pijlen vervaagd zijn door de regen, worden ze 
opnieuw op het wegdek geschilderd. Slechts 
éénmaal worden we onderweg verrast door 
een enorme regenbui. 
Vlaggenmasten worden geplaatst, het start- en 
finishdoek wordt bevestigd, de 
geluidsinstallatie wordt in gereedheid gebracht, 
de route op en bij de baan wordt aangeduid 
met linten en pilonnen en het 
wedstrijdsecretariaat wordt in gereedheid 
gebracht.  
Er wordt 18 kg macaroni bereid door een 
enthousiaste vrijwilliger van   

Om 15.00 uur beginnen de eerste lopers 
binnen te komen. In de voorbereiding hoopten 
we op ca 200 deelnemers. Vanwege de vele 
buien van de afgelopen dagen is het de vraag 
of we dat zullen halen.  
Om 16.30 uur melden de vrijwilligers voor de 
verzorgingsposten, de verkeersregelaars en 
wegwijzers zich. Een laatste instructie volgt.  
Om 17.00 uur melden ook de fietsers zich, 
voorzien van plakkaten met de tekst ‘halve 
marathon’ of ‘10,5’ km en de aanduiding ‘follow 
the leader’.  
Nu zijn we er echt klaar voor. 
 
De Jan Driegen halve marathon 
De buienradar stemt ons optimistisch. Het lijkt 
mee te gaan vallen met de buien volgens de 
voorspelling. Helaas, voorspellingen hebben 
de vervelende eigenschap om ook wel eens 
niet uit te komen…………. 
Om enkele minuten na 17.30 uur wordt het 
startschot gelost door Carin Driegen, dochter 
van Jan. Een lint van bijna 170 lopers, 
voorafgegaan en gevolgd door 3 fietsers, 
begeeft zich op weg voor een eerste halve 
ronde over de atletiekbaan. We zijn op 
weg………. Bijna 50 lopers voor de kwart 
marathon en bijna 120 voor de halve. 
Tegelijkertijd begint het flink te regenen. Na 
een kwartier wordt de regen minder en gaan 
we er vanuit dat we het hiermee wel gehad 
hebben. Niets is minder waar. Gedurende de 
tocht regent het (vrijwel) voortdurend. Het lijkt 
de lopers minder te deren dan de vrijwilligers 
langs de route.  
 
Het is hartverwarmend om te horen dat diverse 
lopers meelopen speciaal ter nagedachtenis 
aan Jan Driegen. Naast de kinderen van Jan 
op de kwart marathon, zijn dat ook 
clubgenoten van Jan die speciaal voor deze 
gelegenheid nog één keer een halve marathon 
lopen. 
 
De verkeersregelaars en wegwijzers doen 
nuttig werk. Lopers kunnen ongehinderd 
oversteken doordat het verkeer tijdelijk stil 
gelegd wordt. Zelfs op punten waar nauwelijks 
verkeer langs komt blijkt hun inzet nuttig. 
Enerzijds als welkome aanvulling op de pijlen 
die overal staan, maar die niet door iedere 
loper ‘in het heetst van hun strijd’ opgemerkt 
worden. Anderzijds door hun enthousiaste 
aanmoedigingen.  
 
De verzorgingsposten bewijzen hun dienst. 
Lopers worden voorzien van water en 
sponzen. Doordat het gelukkig niet zo warm is, 
voldoet de aanwezige hoeveelheid water. En 
de 1200 liter water in de tank aan de Bergweg 



 

juli 2007  13 

wordt niet volledig gebruikt. De drie 
verzorgingsposten op de route voldoen. Er is 
rekening gehouden met 3 extra 
verzorgingsposten bij hoge temperatuur. Die 
behoeven niet ingericht te worden.   
 
Om 17.45 uur start de jeugdloop. Bijna 20 
jonge deelnemers, waaronder de kleinkinderen 
van Jan, gaan op weg voor de 2 km. Het is 
mooi om te zien hoe ook deze jeugdige lopers 
hun best doen om ondanks de plensbui een 
goede prestatie neer te zetten. Er worden aan 
het eerste meisje en jongen prijzen uitgereikt 
door Alie Driegen. Voor alle kinderen was er 
een verrassing na afloop. Tenslotte zijn het 
allemaal winnaars.  
 
Kort na de finish van de jeugdloop, komen de 
eerste lopers van de kwart marathon al weer 
binnen. Zij hebben de ruim 10 kilometer binnen 
40 minuten afgelegd. Hun snelheid heeft 
daarmee boven het gemiddelde van 15 km/uur 
gelegen. Een knappe prestatie. 
 
En 5 minuten nadat de laatste deelnemer aan 
de kwart marathon binnen is, komt de eerste 
loper van de halve marathon er al aan. Van de 
fietsers vernemen we dat hij de eerste 5 
kilometer met een snelheid van 19 km/uur 
heeft gelopen. Hij heeft in minder dan 5 
kwartier ruim 21 kilometer afgelegd. Voor 
recreatieve lopers zoals wij is dit haast 
onvoorstelbaar.  
Maar minstens zo bewonderenswaardig is de 
prestatie van de laatste loopster. Haar eerste 
halve marathon, speciaal gelopen ter 
nagedachtenis aan Jan. Ondanks kramp in de 
kuiten in de laatste kilometers, heeft ze toch 
volgehouden en de loop volbracht. Chapeau! 
 
Na afloop is er nog sportdrank, macaroni en 
bouillon voor de lopers en vrijwilligers om weer 
wat aan te sterken. Door een aantal van hen 
wordt het lichaam weer op krachten gebracht 
met koolhydraathoudende drank. Daarbij wordt 
tevens de loop nog eens geëvalueerd en met 
een schuin oog gekeken naar de verrichtingen 
van Jong Oranje in de EK voetbalfinale. De 
resultaten van die wedstrijd werken 
sfeerverhogend.  
 
Terugblik 
Met een totale deelname van een kleine 200 
lopers en circa 75 vrijwilligers, kunnen we 
terugkijken op een geslaagde eerste editie van 
de Jan Driegen halve marathon. Helaas is niet 
alles perfect verlopen. Zo miste een loopster 
de afslag van de kwart marathon (ondanks de 
aanwezigheid van een bord en wegwijzers). En 
ook bij de parkeerplaats bij de Woldberg zijn 

enkele lopers aanvankelijk de Woldberg 
opgegaan in plaats van de richting van het 
tunneltje in te slaan. Gelukkig zijn ze 
uiteindelijk weer op de goede route terecht 
gekomen. Ook de grote plas voor het tunneltje, 
waardoor lopers tot hun enkels door het water 
moesten, was niet voorzien door de 
organisatie. En helaas is het dus niet gelukt 
om die tijdig weg te halen. Zo zijn er nog wel 
wat dingen op te noemen die we bij een 
volgende editie proberen te verbeteren.  
 
Gelukkig hoefden de EHBO-ers niet in touw te 
komen. Wel zijn enkele lopers met een 
blessure uitgestapt. Voor een sommige andere 
lopers was het goed dat een halve marathon 
niet langer duurt dan 21,1 kilometer.  
 
Wat ons echter tot de grootste tevredenheid 
stemt, naast het grote aantal lopers, is het 
enthousiasme waarmee de grote groep 
vrijwilligers zich ingezet heeft voor en op deze 
dag. Leuk ook om van hen te vernemen dat ze 
hier veel plezier aan beleefd hebben. Een 
aantal van hen wil volgend jaar ook gaan 
lopen. Anderen willen opnieuw als vrijwilliger 
meehelpen. Het betekent in ieder geval dat we 
ook volgend jaar weer veel vrijwilligers nodig 
zullen hebben. Heb je deze keer moeten 
missen, maar wil je er volgend jaar wel bij zijn, 
hetzij als loper, dan wel als vrijwilliger? Noteer 
dan nu vast de datum 28 juni 2008. Dan wordt 
de tweede editie van de Jan Driegen halve 
marathon gelopen. Door een bestuurslid van 
Start ‘78 wordt reeds gefluisterd dat hij dan 
een verdubbeling van deelname 
verwacht……… 
 
Rest ons om alle lopers, vrijwilligers en 
sponsors te bedanken voor hun inzet. Hopelijk 
tot ziens op 28 juni 2008. 
 
De Wegwerkers (Grietje, Trees, Rudy en Jaap)   
 

NNK meerkamp 
In Stadskanaal op 23 en 24 juni. 

 
Dit weekend gingen we met 13 atleten en 
diverse ouders en een broertje en zusje naar 
Stadskanaal. We bleven daar weer gezellig in 
tenten overnachten en sliepen daar uiteindelijk 
met 23 personen!! 
De weersvoorspelling was bijzonder slecht en 
onderweg stroomde het, tot ongeveer 5 
minuten voordat we bij de baan waren!! Op 2 
hele kleine buitjes (druppeltjes) hadden we 
geweldig weer en was het zelfs soms 
broeierig. Pas toen we zondag tegen de avond 
terug naar huis gingen, we waren net ongeveer 
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5 minuten bij de baan weg, hadden we weer 
stromende regen tot aan huis toe !! Dus 
hebben we zeer veel geluk gehad.  
 
De meisjes D deden een 6-kamp, en moesten 
de eerste dag 60 meter horden, hoog en 
speer. Ryanne kwam op de horden tot 12.59 
seconden, haalde een p.r. bij hoog met 1.15 
meter  en ook bij speer behaalde ze een nieuw 
p.r. van 17.42 meter. Ellen liep de horden in 
12.77 seconden, sprong 1.25 meter hoog, en 
kwam met de speer tot 16.15 meter. Christa 
behaalde een nieuw p.r. op de horde met 
12.83 seconden, sprong wederom 1.30 meter 
hoog en kwam bij het speer heel verrassend 
tot een mooi nieuw p.r. van 19.09 meter !! 
Marjolein behaalde ook een nieuw p.r. op de 
horden en wel 15.58 seconden, sprong 1.10 
meter hoog en kwam met de speer tot 7.90 
meter. 
 
De D jongens deden een 7-kamp, en moesten 
de eerste dag 80 meter, ver en speer. Martijn 
kwam op de 80 meter tot 12.35 seconden, bij 
het ver kwam hij tot 3.92 meter, en een 
geweldige worp bij het speer van 27.55 meter 
!!! Vincent liep de 80 meter in 13.45 seconden, 
sprong 3.58 meter ver, en wierp de speer naar 
18.42 meter. Lucas liep een goede 80 meter in 
11.55 seconden, een mooie sprong bij het ver 
van 4.04 meter, en een p.r. bij het speer met 
16.19 meter.  
 
De C-jongens werkten een 8-kamp af, en 
hadden de eerste dag 100 meter, ver, kogel en 
hoog. Pim liep de 100 meter in 14.05 
seconden, sprong 3.79 meter ver, met de 
kogel kwam hij tot 9.04 meter en hij sprong 
1.35 meter hoog. Gerdo begon met 3 p.r.'s 
vandaag, de 100 meter in 13.35 seconden, ver 
4.58 meter, hoog 1.45 meter, maar een wat 
mindere kogel van 9.45 meter !! jeroen liep 
14.15 seconden op de 100 meter, bij het ver 
een p.r. van 3.62 meter, kogel 6.01 meter en 
hoogspringen 1.10 meter. Lowie begon de 
eerste dag met 4 p.r.'s en wel, 100 meter in 
15.15 seconden, ver 3.98 meter, kogel 6.39 
meter, en hoog 1.40 meter !!!! 
 
Bij de B-jongens deed alleen Yoran mee, die 
een 9-kamp moest doen. De eerste dag kwam 
hij tot een p.r. op de 100 meter in 12.55 
seconden, ver 4.59 meter, kogel 10.10 meter 
en hij moest voor het eerst polshoog doen. Na 
wat oefenen met Jurry (van de Woude), die 
hem hielp en tips gaf, begon Joran op 2.10 
meter, welke hij in de eerste poging haalde. de 
2.30 meter behaalde hij in de 2e poging, en 
uiteindelijk sprong hij 2.50 meter !! 

 
In afwachting van wat Joran van Dalen bij 
polsstokhoog gaat doen 

 
De aanloop van Joran die uiteindelijk tot 2,50 
meter kwam 
 
Bij de jongens A deed Jurry van de Woude 
mee, weliswaar lid van AV NOP, maar het 
weekend gezellig bij onze ploeg. Jurry moest 
een 10-kamp doen, en sloot de eerste dag af 
met 3 p.r.'s nml. 100 meter 12.88 seconden, 
ver 5.65 meter, hoog 1.69 meter. Met de kogel 
kwam hij tot 10.59 meter en de 400 meter liep 
hij in 59.25 seconden. 
 
Na de wedstrijd gingen we rond 6 uur 
barbequen met 24 personen. Jammer was het 
dat Jeroen met voetballen ongelukkig ten val 
kwam. Hij had last van zijn pols, en uiteindelijk 
zijn Hans en Tineke Spitzen met hem naar de 
dokterswacht en het ziekenhuis gegaan. Hij 
had een middenhandsbeentje gebroken en is 
voor een week in het gips gezet!! Jammer 
Jeroen, en nogmaals van harte beterschap!! 
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De barbeque 

Rond half 9 gingen Gert-Jan van Dalen en 
Maurice Bekius en Bert van Tineke dus, die 
ook allemaal bleven slapen, naar de 
tennisvereniging om daar naar de Finale van 
Jong Oranje onder de 21 jaar te gaan kijken. 
Even later besloot de gehele ploeg, daar ook 
maar te gaan kijken, en bleven Harry van der 
Woude, Tineke Boes en ondergetekende 
oppassen op de tenten !! Harry had de radio in 
de auto aangedaan, en zo konden wij het 
volgen. In de rust kwamen de meisjes D, Jorryt 
(broertje van Pim), terugbrengen, want ook die 
bleef gezellig slapen, maar moest toen wel 
naar bed. Uiteindelijk zijn Tineke en Tineke om 
half 11 de ploeg gaan ophalen, toen de 
wedstrijd was afgelopen. Ja toen moest er 
natuurlijk nog worden gevoetbald, maar tegen 
half 12 werd toch iedereen het bed ingestuurd. 
Sommige konden niet slapen, er was een feest 
bij de voetbalvereniging met live muziek, en 
andere sliepen wel snel.  

 

Zondagmorgen om 5 voor 6 is start ’78 nog in 
diepe rust 
 
De volgende morgen, Jorryt en 
ondergetekende zaten al een uur onder de 
party tent, hebben we iedereen wakker 
gemaakt om 8 uur voor het ontbijt. Nou echt 
wakker was lang niet iedereen!! 
Maar na een ontbijtje in de zon en wat 
opfrissen werden de schoenen weer 
aangedaan en ging een ieder zich weer 
voorbereiden op de tweede wedstrijddag. Ook 
Mathilde Spitzen en Marco  

 
Ontbijt klaarmaken 
 
Jonkman die beide mee waren, waren er weer 
helemaal klaar voor om een ieder aan te 
moedigen!! 
 
De meisjes D moesten vandaag ver, kogel en 
600 meter. Ryanne kwam bij ver tot 3.58 meter 
en met de kogel tot 7.30 meter. Ellen sprong 
3.47 meter ver en stootte de kogel naar 6.27 
meter. Christa kwam bij ver tot 3.69 meter en 
met de kogel tot 7.76 meter. marjolein sprong 
een nieuw p.r. met 3.48 meter en kwam met de 
kogel tot 4.28 meter. Tot slot kwam er na 2 
lange dagen en uiteraard de vermoeidheid 
door te weinig slaap, nog de 600 meter. Mijn 
complimenten voor jullie inzet !! Enige 
uitzondering wil ik wel even maken voor Ellen, 
die pas haar 2e 600 meter liep, en nu 
wederom een nieuw p.r. liep van ruim 4 
seconden !! Ellen liep een geweldige tijd, zeker 
voor een 1e jaars D-juinior en kwam nu tot 
1.52. 23 minuten, Ellen proficiat !!! Christa liep 
ook een p.r. van 2.10.79 minuten, Marjolein 
kwam tot een nieuw p.r. van 2.12.38 minuten 
en Ryanne, die nog nooit een 600 meter had 
gelopen, kwam tot 2.18.18 minuten !!! Meiden 
gefeliciteerd met jullie prestaties !!! 
 
De einduitslagen: Ellen           10e met 2146 p 
                          Christa          11e met 2130 p 
                          Ryanne         13e met 1912 p 
                          Marjolein        16e met 1267 p 
 
De jongens D moesten vandaag de 80 meter 
horden, hoog kogel en 1000 meter. Martijn liep 
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voor het eerst de horden en kwam tot 17.72 
seconden, hoog weer eens een goede 1.30 
meter (de 1.35 meter zit erin), kogel 5.74 meter 
, en op de 1000 meter had hij afgesproken met 
Lukas, dat ze samen rustig 
gingen lopen!! Ze waren te moe 
na het gehele weekend, en 
kwamen inderdaad naast elkaar 
over de finish, Martijn liep 
3.54.21. 
Vincent kwam op de horden tot 
17.71 seconden, 1.30 meter bij 
het hoog, 5.81 meter kogel en 
liep zich nog wel helemaal leeg 
op de 1000 meter , waar hij een 
tijd liep van 3.47.79 minuten. 
Lucas liep 15.34 op de horden, 
sprong 1.20 meter hoog, haalde 
een p.r. bij het kogel met 6.03 
meter, en liep de 1000 meter 
dus heel rustig met een tijd van 
3.54.24 minuten. 
 
De totaaluitslagen:   
Lucas          8e  met 2621 p 
 Martijn         9e  met 2590 p 
 Vincent         10e met 2266 p 
 
De jongens C moesten vandaag 
100 meter horden, discus, 
speer en 1000 meter. Pim 
kwam op de horden tot 21.67 
seconden, discus een goede 
worp van 29.40 meter, een 
knappespeerworp wat een 
nieuw p.r. was van 32.98 meter 
!!! en de 1000 meter liep Pim in 
3.48.98 minuten. Gerdo zetten 
zijn p.r.'s ook vandaag door en 
wel op, de horden in 20.89 
seconden, 31.96 meter bij het 
discuswerpen, 29, 87 meter bij 
het speerwerpen en 3.28. 55 
minuten op de 1000 meter !!! Al 
met al dus 7 p.r's op de 8 
onderdelen, en daarnaast een 
8e p.r. voor zijn puntentotaal, net boven de 
4000 punten !! 
Maar ook Lowie zetten zijn p.r's vandaag door, 
en wel met 20.51 seconden op de horden, 
25.12 meter bij het speerwerpen, en een 
geweldige 1000 meter, waar Lowie maar liefst 
20 seconden afhaalden van zijn p.r., met een 
tijd van 3.06.57 minuten !!! Heel jammer was 
het dat hij bij het discuswerpen 3x ongeldig 
gooide! Maar ook voor Lowie 7 p.r.'s en de 8e 
p.r. op zijn puntentotaal !! 
 
De totaaluitslagen: Gerdo 6e  met 4020 p (p.r.) 
                            Pim      10e met 3532 p 
                            Lowie   12e met 3082 p (p.r.) 

Joran moest bij de jongens B vandaag 110 
meter horden, discus, hoog, speer en 1500 
meter. Zijn prestaties waren, de horden in 
20.39 seconden, een nieuw p.r. bij bij discus 

met 23.98 meter, een nieuw p.r. 
bij het hoog met 1.59 meter, en 
37.40 meter met de speer . 
Daarna wachtte hem nog het 
laatste nummer de 1500 meter. 
Een 1500 meter die Joran zeer 
tactisch liep, de eerste 700 meter 
wat rustiger, waarna hij de 
versnelling inzette en daarmee 
ook de achtervolging!! Joran liep 
uiteindelijk een nieuw p.r. en een 
uitstekende tijd van 5.12.98 
minuten !!! 
 
Totaal:  Joran      5e met 3603 p 
 
Tot slot Jurry, die vandaag de 
110 meter horden moest, 
discuswerpen, polshoog, speer 
en de 1500 meter. Ook Jurry 
zette zijn p.r.'s vandaag door. 
18.34 seconden op de horden, 
30.85 meter bij het discuswerpen, 
en 43.18 meter met de speer !!! 
Bij polshoog hield hij de spanning 
er wel in, door zijn 
aanvangshoogte eerst 2x te 
missen!! Echter gelukkig ging hij 
er bij de 3e wel over, en kwam 
uiteindelijk tot 3.70 meter. Ook 
voor Jurry nog een afsluitende 
1500 meter, die ook hij zeer 
tactisch liep en waar hij wederom 
een nieuw p.r. liep, net onder de 
5 minuten, en wel 4.59.93 
minuten!!! Uiteindelijk ook voor 
Jurry 7 p.r.'s en de 8 p.r. op zijn 
puntentotaal, voor het eerst 
boven de 5000 punten. 
 
Totaal: Jurry  3e met 5052 p (p.r.) 
 

Al met al wederom een zeer leuk en gezellig 
weekend, met heel veel p.r.'s en mooie 
prestaties !!! Bij deze ook de ouders die weer 
hebben gereden, hardstikke bedankt!! En 
atleten/atletes, al was iedereen dan ook erg 
moe, ik denk zeker wel weer voor herhaling 
vatbaar volgend jaar!!!! Voor degene die niet 
meegegaan zijn, doe volgend gewoon mee, 
het is echt heel erg leuk !!! 
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Het estafettestokje    
Marina Petiet 

 
Maar wat moet je schrijven? “Schrijf wat over 
jezelf”, zei Sietske, over de band waarin je 
speelt bijvoorbeeld. Ah, de band, Femmes 
Vattaal, alternatief slagwerk. We spelen o.a. op 
olievaten en gebruiken afgezaagde 
bezemstelen als drumstokken. Ook schuwen 
we hamer en aambeeld niet. De band bestaat 
uit 13 vrouwen, waarvan ik er ééntje ben. Je 
komt op allerlei plaatsen als je in zo’n band 
speelt, van Gelredome, of het Martini Plaza tot 
in een achtertuin! Soms op TV, soms op radio, 
is erg leuk om mee te maken! Je komt andere 
artiesten tegen, zoals Frans Bauer, de heren 
van de Dijk, of de Friese band Swee. Voor 
geïnteresseerden: zie ook de website 
www.femmesvattaal.nl, waarvan ik webmaster 
ben. 
 
Waarom ben ik gaan hardlopen, het leven 
heeft toch meer te bieden? 
Doordat ik een fanatiek roker ben geweest, én 
aanleg voor astma heb had ik geen enkele 
conditie meer. Omdat ik regelmatig (probeer) 
te duiken, wilde ik wél conditie opbouwen en 
dat gaat het snelst door hardlopen. Want als je 
eenmaal zo’n glibberige dijk bent over 
geklommen in Zeeland, vervolgens een uurtje 
in het koude en donkere water hebt rond 
gepoedeld, moet je daarna toch ook weer die 
dijk kunnen beklimmen! Met kilo’s bepakking 
uiteraard. Nu moet ik eerlijk zeggen, dat ik die 
glibberige dijk toch vaak laat voor wat het is, 
en lekker in warme tropische wateren van een 
boot afspring om daar onder water te kijken! 
Maar goed, duiken blijft een goede conditie 
vergen!  
 
In het verleden heb ik wel eens een joggingpak 
aangetrokken en ben de weg eens uitgelopen 
maar met een paar rokerslongen kom je niet 
zo ver! Toch heeft het lopen me altijd wel 
getrokken. Op een gegeven moment ben ik 
gestopt met roken, het rokerskuchje wilde 
maar niet overgaan!  
Omdat ik in het Medisch Centrum Leeuwarden 
werk, heb ik via één van de fysiotherapeuten 
een loopschema + wat advies gekregen over 
hardlopen en ben voorzichtig in de 
avond/schemeruren begonnen mijn hardlopen 
wat op te bouwen. Tja, als je net begint hoef je 
niet direct in het felle zonlicht bewonderd te 
worden ;) 
Al vrij snel kwam ik in contact met Start ’78 en 
ben op de vrijdagavond, bij Folkert, begonnen 
met trainen. Later ben ik naar de 

maandagavond gegaan, maar ik mag ook nog 
op vrijdagavond meelopen. 
Ik ben niet een erg fanatieke hardloper, dus 
wedstrijduitslagen e.d. gaan langs mij heen. Ik 
val onder de categorie “even lopen voor de 
conditie”. Heb wel 5 kilometer op de Ekiden in 
Zwolle gelopen (tegenwind), maar zal nooit 
een snelle Jelle worden 
 
Ik loop nu zo’n 2 x per week. Het mooie van 
lopen is, dat je het met jezelf en/of met iemand 
anders kunt doen, waar en wanneer je maar 
wilt. Laten we hier in Weststellingwerf nou veel 
keus aan mooie plekjes hebben…! Ik loop 
graag in Oranjewoud, of langs het Tjongerpad, 
of bijvoorbeeld het Voetpad in Scherpenzeel. 
Erg relaxed om daar te lopen! En als er een 
keertje een wat simpeler route langs de weg 
gevolgd moet worden, dan is de MP3 speler 
ook een uitkomst! 
 
De maandag- en vrijdagavonden bij Start zijn 
prima, je wordt niet afgebeuld, dat mag je 
eventueel jezelf opleggen, en de sfeer is goed. 
Dus ook voor een minder fanatieke hardloper 
goed te doen en je leert ’s zomers de 
omgeving ook goed kennen omdat Folkert niet 
te beroerd is om verschillende routes te lopen! 
 
En….dan geef ik dit estafettestokje nu door 
aan Sylvia   
 

Praktische dieetleer 
Marry van Oosten 

 
Overgewicht is al een oud probleem. Wie heeft 
er niet gehoord van de diëten van Sonja 
Bakker, Montignac en welke allemaal nog 
meer. Laatst vond ik in grootmoeders spullen 
een boekje van Dr. Ernst Schneider, arts  en 
Friederun Köhnen, lerares voedingsleer, met 
de titel: Wat zwaarlijvigen en lijders aan 
vetzucht moeten weten. 

1. Dagelijks lichamelijk werk of een 
overeenkomstige vergelijkende sport, 
om stofwisseling en bloedsomloop te 
bevorderen. 

2. Voldoende tijd voor ontspanning en 
herstel. 

3. Vetarm voedsel, dat echter alle 
noodzakelijke voedingsmiddelen in de 
juiste verhouding bevat.  

Dit is welbeschouwd het gehele geheim van 
een gezond en lang leven. Deze eenvoudige 
en eigenlijk vanzelfsprekende raad wordt 
echter niet ernstig genoeg opgevat. Vooral de 
voedingsvoorschriften worden nauwelijks 
opgevolgd. Meestel gaat men pas naar de 
dokter als ten gevolge van vetzucht klachten 
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ontstaan. Voorzorgsmaatregelen zijn dan 
natuurlijk te laat. Wat moet dus worden 
gedaan? Is genezing mogelijk? Zo ja, langs 
welke weg? 
Vermindering van het lichaamsgewicht kan op 
twee manieren. 

1. Verhoging van het energieverbruik. 
2. Vermindering van voedseltoevoer. 

Probleem is dat “dikkerds” meestal 
gemakzuchtigen zijn of een beroep hebben 
met weinig beweging en denken geen tijd te 
hebben om extra te bewegen. Om via 
beweging 400 calorieën te verbranden, zou je 
een uur lang moeten houthakken of zagen 
(boekje is vertaald uit het Duits) of twee uur 
zwemmen. Om een pond vetweefsel kwijt te 
raken moet je 36 uur lopen of 7 uur 
ononderbroken houtzagen. (Dan krijg je me 
toch een honger!) 
Dus wat kun je gewoon praktisch doen: 
Gemiddeld verbruikt een mens 2500 calorieën 
per dag, als je dit terugbrengt tot een dieet van 
1500 cal verlies je per dag 50 gram gewicht, bij 
gelijktijdig intensiever bewegen wordt dit 100 
gram of wel in 10 dagen ongeveer 1 kg. Maar 
wees niet teleurgesteld als het langzamer gaat 
want bij extra beweging ontstaat meer 
spierweefsel en dat weegt ook mee. 
Conclusie: Als je meer eet dan je verbrand 
neemt je gewicht toe dus let gewoon een 
beetje op wat je eet en drinkt. Minder chips, 
nootjes, chocola, bier/wijn en wel fruit, thee, 
water. Daarnaast natuurlijk voldoende 
beweging en discipline. 
De wondermiddeltjes die je in reclames ziet 
kunnen wel werken maar zijn duur en hebben 
soms bijwerkingen omdat er stoffen inzitten die 
of de eetlust afremmen of laxerend en 
vochtafscheidend kunnen werken. Als je het 
echt kunt opbrengen om veel minder te eten 
moet je wel aan de vitamientjes denken, dus 
zonodig dagelijks een multivitamine nemen. 
 
De redactie aanvaard geen enkele 
verantwoordelijkheid omtrent de juistheid van 
dit stukje; vermakelijk is het wel. Bedankt 
Marry! 
 
 

Gerstenat en vette Friet 
Belevenissen van een recreatieve loper. 

 
Het moet maar weer. FF achter de pc en dan 
een stukje in elkaar proberen te zetten. Het 
vervelende is dat ik het gevoel voor de copij 
inleverdata kwijt ben. Ik keek altijd op internet 
maar dat wordt niet heel accuraat bijgehouden. 
Te veel werk bij te weinig mensen vrees ik. Bij 
deze een vurig pleidooi voor iemand om de 

webmaster(s) te hulp te schieten. 
Deeltijdbanen zijn ook welkom denk ik. 
 
Afgelopen weekend was de halve marathon 
van Zwolle. Leuk evenement hoor. Maar heel 
warm en vochtig dus supertijden zijn er niet 
gelopen. Ik heb zelf voor de eerste keer in 
Zwolle meegelopen. Het was qua lopen nog 
niet echt een succes. De sfeer was echter 
fantastisch. Bandjes langs de kant en veel 
publiek, heel leuk. Ik bewaar betere 
herinneringen aan Kraggenburg, daar heb ik 
super gelopen. Het was allemaal een beetje 
haasten om op tijd te komen, maar het lukte. 
Je moet eens kijken wat een commentaar je 
krijgt als je zo uit het werk (in je pak) naar de 
wedstrijd komt. 
Er was wel een redelijk aantal Starters. Na de 
start vormde zich al snel een groepje van een 
man of 10 schat ik. Daarbij ook Klaas de H. en 
Jan B. Na een kilometer of 10 was de groep uit 
elkaar gevallen en waren alleen Klaas en ik 
nog over. De omstandigheden waren prima, 
geen wind, niet te warm, heerlijk gewoon. Na 
een kilometer of 15 kreeg Klaas helaas even 
een krampscheut in zijn kuit. Ik liep door met 
nog 2 man achter me die we al eerder opgepikt 
hadden. Zij moesten er echter ook nog of na 
een kilometer of 2 dus de laatste 5 kilometer 
was ik alleen. Uiteindelijk finishte ik 1 ½ minuut 
sneller dan vorig jaar dus ik was zeer tevreden. 
NA de tijd nog even gezellig nagezeten voor 
de evaluatie en toen weer naar huis. 
De afgelopen periode waren er sowieso heel 
veel loopjes. In de zomermaanden hebben we 
daar toch al niet over te klagen. De komende 
maanden kan iedereen dus volop aan de bak, 
ook als je niet een echte wedstrijdloper bent. 
Weet je wat leuk zou zijn? Als trainer Thijs, 
Rob en Ina  eens met de hele groep naar 
Diever zouden gaan voor een brinkloop. 
Laagdrempelig en de keus uit 5 of 10 km. En 
redelijk in de buurt. Dat moet toch mogelijk 
zijn? Inpassen in het trainingsschema en dan 
met zijn allen naar Diever. 
 
Bij de trainingen en wedstrijden verschijnen 
wat nieuwe sterren aan het firmament. Jan-
Willem K. traint regelmatig mee. Beetje stille 
jongen, maar je moet hem eens tekeer zien 
gaan bij een concert van U2. Je kent hem niet 
meer terug. Verder zie ik Niek W wel eens 
onverwachts opduiken. Niet te houden op de 
korte afstanden. Maar blijkbaar heeft hij ook 
ambities op de langere afstanden. Ik ben 
benieuwd hoe hij het gaat doen in de Jan 
Driegen halve marathon. Ik neem maar even 
aan dat hij daar gaat lopen. 
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Voor veel mensen zal dat wel een bijzondere 
dag worden, de 23

e
 Juni. Veel van de atleten 

hebben natuurlijk hun eigen herinneringen aan 
Jan. Ikzelf ook. Ik zal er zeker bij zijn….. 
 
 
 
 
 
 

Prutloop in Veeningen 
14 juli, foto’s van Jebbe Westerbeek 
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LANGE-AFSTANDS-COMPETITIE 2007

Tussenstand tot 07-07-2007
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Ivonne Wessels 1 1 1 1 20.15.76 1 5

Nynke de Lange 2 2 1 11.47.0 1 20.36.53 2 8

Lutine Schoemaker 3 3 3 6.09.1 2 22.54.18 3 14

Sietske Sterkenburgh 4 3 7.02.3 3 10

Jazlin Ruinemans 4.54.75 1 1

Ilona Schra 12.22.97 2 2

Jolanda Eggink 2 2

Toos de Vries 1e 3 2 2 3 3 6.07.0 2 13.13.5 2 23.13.11 2 16

Margreet Wagteveld 1 1 1 2 5.58.4 1 12.54.7 1 7

Wilma van Galen 2 3 2 23.02.79 1 4.02.27 1 9

Grietje Boxum 4 7 7.37.0 4 28.24.30 5 20

Anita Lugtmeijer 3 5 6.42.1 3 11

Jannie Kielema 5 4 9

Wea ter Wal 6 5 11

Linda Wibbelink 8 13.57.8 3 11

Ina Gerding 14 4 18

Trees van Veen 1 1

Anneke Boelens 1 1

Lysbeth Gijsen 24.21.82 3 3

Ineke van Dalfsen 4 4

Marrie Sterkenburgh 4 4

Annelies van Buiten 24.50.8 4 4

Joke van der Veen 5 5

Adri Sluis 5 5

Anny Vrielink 6 6

Marina Petiet 6 6

Aetske Oenema 6 6

Anita Blankvoort 7 7

Kitty de Jong 7 7

Ineke Blauw 9 9

Alie Smook 10 10

Marjoke Eikelenboom 12 12

Henny Lukens 13 13

Afke Wemers 15 15

Gerjan Petter 1e 4 2 2 2 4.44.8 1 10.30.3 1 18.09.29 2 14

Jan Scheenstra 1 1 1 1 1 16.23.97 1 6

Egbert Vink 5 3 3 4.58.79 2 11.20.0 2 18.48.11 3 18

Jan Willem Krom 2 6 3 5.43.1 3 12.21.3 3 22.04.9 4 21

Ruud Schepers 7 4 11

Stefan Postma (JA) 2 2

Sybrand Sterkenburgh 3 3

Freddie Bouma 1e 5 3 4 2 5 5.03.7 3 10.47.8 5 18.47.85 6 33

Wolter van der Veen 4 1 1 1 10.10.5 2 17.42.3 2 11

Jan de Groot 2 2 3 4.52.7 2 10.41.7 4 18.34.4 4 17

Klaas de Haan 7 2 3 4 18.51.53 7 3.39.03 2 25

Frenk Wubben 5 6 6 9 12.26.4 7 21.28.38 9 42

Niek Wijnen 9 6 9 12 5.41.9 4 12.51.7 8 48

Jebbe Westerbeek 4 4 7 20.58.12 8 23

Klaas van der Veen 1 4.43.66 1 18.46.3 5 7

Thijs van der Vegt 5 5 8 18

Bert Slagter 6 7 12.18.5 6 19

Jaap van Weenen 10 7 8 25

Jacob Dolstra 10 11 22.21.2 10 31

Peter Visser 9.10.0 1 16.19.67 1 2

Heerke Postma 1 2 3

Jan Groen 10.34.4 3 17.47.5 3 6

Henk Jan Kamerbeek 3 3 6

Hans Versteeg 6 3.21.03 1 7

Erik Wibbelink 8 7 15

Peter Wemer 8 8

Henk Veenstra 10 10

Jan Nijmeijer 1e 12 12 8 4 9 6.21.4 2 22.21.54 4 51

Jan de Lange 1 1 1 1 1 17.51.6 1 6

Jan Bos 4 4 4 3 3 5.32.9 1 19

Ad Roodhuijzen 2 2 2 18.18.8 2 2.59.29 1 9

Gerrit Greven 3 3 3 2 11

Cor Trompetter 6 8 21.09.39 3 3.41.50 2 19

Wim van Oosten 11 8 23.09.49 5 4.25.54 3 27

Gerard Bolding 5 5 4 14

Willem Fokkert 5 7 6 18

Folkert Sterkenburgh 7 6 6 19

Albert Vaartjes 8 9 17

Piet Timmerman 7 10 17

Joop Bomert 10 13 23

Harm Bakker 2 2

Harjo Wind 5 5

Arjen Guikema 7 7

Harry van Dalfsen 9 9

Radboud Sinnecker 10 10

Rob van der Wel 9 9

Jaap de Jong 11 11

Nico Janssen 11 11

Hans Sterkenburgh 11 11

Sam Sanduhan 12 12

Kees Slootweg 13 13
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Baanwedstrijd op 31 mei 2007 te Naaldwijk. 
 

Mannen Masters:   5000m:   Jan Groen    17.47.5      14
e
. 

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

Werp 3-kamp op 1 juni 2007 te Steenwijk. 
 
Jongens B: Kogel: Discus: Speer: Totaal: Plaats: 
Yoran van Dalen 10.70 23.29 43.65 1368 5

e
 

Gerdo van Dalen JC 9.13 20.38 26.84 903 9
e
 

Pim Wubben JC 7.67 21.50 28.48 846 10
e
 

Mannen Masters: 
Hans Spitzen M50 9.12 34.90 39.65+ 1462+ 1

e 

Gert-Jan van Dalen M50 8.26 25.14 28.08 981 6
e
 

Bennie Overvelde M55 7.03 17.23 16.42 426 8
e
 

Vrouwen Masters: 
Lysbeth Gijsen V40 8.39 27.42 29.09 1547 2

e
 

Trijntje Dijkstra V45 7.08 20.93 16.85 1043+ 3
e
 

Tineke Boes V35 5.91 18.37 13.33 789 4
e
 

Jana Posthumus V35 5.41 14.42 14.77 673 5e 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

3
e
 Senioren competitie 3

e
 divisie op 3 juni 2007 te Arnhem. 

 
Vrouwen: 
100m: Inge Bootsma 14.12 489 
200m: Nikki Woudstra 27.30 662 
400m: Inge Bootsma 1.03.12 685 
1500m: Jazlin Ruinemans 4.54.75 709 
Hoog: Nikki Woudstra 1.60 832 
 Totaal 10

e
 met 3377 punten. 

Mannen: 
400m: Martin Kielema 53.99 640 
Hoog: Martin Kielema 1.75 634 
 Totaal 14

e
 met 1274 punten.

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

Gouden Spike op 9 juni 2007 te Leiden. 
 

Vrouwen:   Hoog:    Nikki Woudstra    1.65     9
e
. 

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

2
e
 B-junioren competitie op 10 juni 2007 te Drachten. 

 
Meisjes: 
4x100m: Start ’78 59.76 369 
100m: Evelien Wemes 16.87 135 
400m: Yvonne de Vries 1.10.27 505 
800m: Inge Bootsma 2.26.58 710 
100mHor: Gerda Korpershoek 19.76 353 

Hoog: Evelien Wemes 1.30 484 
Ver: Yvonne de Vries 3.65 326 
Kogel: Annabelle Luijten 9.67 567 
Discus: Annabelle Luijten 22.62 382 
Speer: Gerda Korpershoek 24.57 496 
 Totaal 9

e
 met 4327 punten.

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

Baanwedstrijd op 14 juni 2007 te Den Haag. 
 

Mannen:    3000m:    Jan Groen     10.42.9      13
e
. 

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

4
e
 Deltion IJsseldelta baancircuit op 20 juni 2007 te Harderwijk. 

 
Vrouwen:    1000m:     Jazlin Ruinemans      3.08.02     1

e
. 

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

Slingeravond op 21 juni 2007 te Zwolle. 
 
Mannen Masters M50: Kogel: Discus: Kogelslingeren: 
Hans Spitzen 9.25 36.47+  22.09+ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 



Gebiedsfinale CD-competitie op 16 juni 2007 te Assen. 
 
Jongens C, 2

e
 divisie: 

4x100m: Start ’78 50.76 685 
100m: Nathan vd Heide 12.84 692 
 Pim Wubben 14.26 ----- 
800m: Lowie vd Woude 2.28.36 575 
 Jeroen Visser 2.30.47 ----- 
100mHor: Joey Woudstra 16.90 562 
Hoog: Joey Woudstra 1.60 702 
Ver: Nathan vd Heide 4.53 525 
Kogel: Gerdo van Dalen 10.04 524 
Discus: Gerdo van Dalen 30.64 484 
Speer: Pim Wubben 31.50 518 
 Totaal 2

e
 met 5267+ punten. 

 
Jongens D, 2

e
 divisie: 

4x80m: Start ’78 44.77 559 
80m: Lukas Wijnen 11.24 580 
 Jari van Ravenstein 13.21 ----- 
1000m: Martijn de Vries 3.25.77 507 
 Vincent Spitzen 3.43.21 ----- 
80mHor: Lukas Wijnen 14.66 430 
 Wesley Smid 16.14 ----- 

 
Hoog: Vincent Spitzen 1.35 499 
Ver: Jan de Jong 4.18 454 
Kogel: Jan de Jong 7.89 410 
Discus: Marco Jonkman 18.01 269 
 Totaal 2

e
 met 3708+ punten. 

 
Meisjes D, 2

e
 divisie: 

4x60m: Start ’78 36.45 494 
60m: Vera Vos 9.43 471 
 Grejanne Hornstra 10.12 ----- 
1000m: Ellen Jansen 3.21.71 534 
 Marjolein Visser 3.54.80 ----- 
60mHor: Ryanne Bekius 13.01 284 
 Ellen Jansen 13.32 ----- 
Hoog: Christa Smitstra 1.30 462 
Ver: Vera Vos 3.33 284 
Kogel: Christa Smitstra 8.24 434 
Speer: Ryanne Bekius 17.35 272 
 Totaal 7

e
 met 3235 punten.

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

Nelli Cooman Games te Stadskanaal op 17 juni 2007. 
        
Meisjes Pupillen C: 40m: Hoog: Balw.: Plaats:  Mini marathon: Plaats: 
Soraya Servage 7.49 1.00+ 14.16 3e  2.21.92 1e 
Jongens Pupillen C: 40m: Ver: Balw.: Plaats:  Mini marathon: Plaats: 
Amaru Wijman 8.53 2.58 20.37 6e  2.33.88  
Meisjes Pupillen B: 40m: Ver: Kogel: Plaats:  Mini marathon: Plaats: 
Lara van Ravenstein 8.07 3.02 3.57 3e  4.33.44  
Meisjes Pup A, 2e j.: 60m: Ver: Balw.: Plaats:  Mini marathon: Plaats: 
Tessa den Heijer 10.60 3.17 16.55 27e  4.41.50 3e 
Meisjes Pup A, 2e j.: 60m: Hoog: Balw.: Plaats:  Mini marathon: Plaats: 
Mathilde Spitzen 11.19 1.20 25.60 17e  5.13.70  
        
Jongens D:        
80m: Jari van Ravenstein 13.54 serie    
Kogel: Jari van Ravenstein 5.98 5e    
Hoog: Vincent Spitzen 1.40 2e    
Ver: Jari van Ravenstein 3.20 7e    
        
Vrouwen:        
Hoog: Nikki Woudstra 1.65 1e    
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

2e Masters competitie op 24 juni 2007 te Huizen. 
 
Mannen, 2

e
 divisie: 

Zw.estaff: Start ’78 2.39.90 423 
100m: Niek Wijnen 13.55 299 
400m: Niek Wijnen 1.04.48 302 
800m: Freddie Bouma 2.27.01 367 
1500m: Klaas vd Veen 4.43.66 502 
 Egbert Vink 4.58.79+ ----- 

5000m: Ad Roodhuijzen 18.20.82 478 
 Jebbe Westerbeek 20.58.12 ----- 
Ver: Freddie Bouma 4.27 186 
Kogel: Hans Spitzen 9.10 393 
Discus: Hans Spitzen 32.92 539 
Speer: Egbert Vink 33.32 386 
 Totaal 9

e
 met 3875 punten.

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

Martinibokaal op 22 juni 2007 te Groningen. 
 

Meisjes A:    Hoog:     Nikki Woudstra     1.60     1
e
. 

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



Puntenklassement persoonlijke records tot 25 juni 2007
 
Pupillen Meisjes: 
 1 Claudia Oosterkamp 9 
 2 Amber Belius 7,5 
 -- Lara van Ravenstein 7,5 
 4 Sandra Boxum 7 
 -- Astrid Wibbelink 7 
 6 Tessa den Heijer 6,5  
 -- Pamela Rehorst 6,5 
 -- Maud Wiersma 6,5 
 9 Corinne Roorda 6 
10 Iris de Boer 5,5 
11 Soraya Servage 4,5 
--- Noa Wijnen 4,5 
13 Geesje Nijmeijer 4 
14 Mathilde Spitzen 3,5 
15 Manta Ackerman 3 
--- Daniëlle de Koe 3 
--- Nina Kool 3 
--- Anika Westerkamp 3 
19 Saskia Veen 2,5 
20 Shae de Graaf 2 
--- Lisa Haarman 2 
--- Iris Oost 2 
23 Rosalie Tissingh 1 
 
Pupillen Jongens: 
 1 Maurice Bekius 10 
 2 Remco Mulder 8 
 3 Dennis Nieuwenhuis 7,5 
 -- Nick Rodermond 7,5 
 5 Frank Goodijk 6,5 
 -- Lennert Petter 6,5 
 7 Elon vd Berg 4 
 -- Amaru Wijman 4 
 9 Tim de Boer 3,5 
 -- Okke van Gijssel 3,5 
11 Jorrit Wubben 3 
12 Julian Vreeling 2,5 
13 Bram Bijdevaate 2 
--- Obbe Tibben 2 
 
Meisjes C/D: 
 1 Christa Smitstra 13 
 2 Ellen Jansen 12 
 3 Ryanne Bekius 8,5 
 4 Marjolein Visser 8 
 5 Wieke Nijmeijer 5,5 
 6 Grejanne Hornstra 4,5 
 7 Maaike Schuurman 4 
 8 Vera Vos 1 
 
Jongens D: 
 1 Vincent Spitzen 9 
 2 Lukas Wijnen 7 
 3 Martijn de Vries 6 
 4 Jan de Jong 5 
 -- Jari van Ravenstein 5 
 6 Allaerd Petter 4,5 
 7 Marco Jonkman 4 
 8 Wesley Smid 3 
 9 Joost Westerkamp 1 
10 Erik Jan Kamerbeek 0,5 
 
 
 
 

 
Jongens C: 
 1 Gerdo van Dalen 24 
 2 Lowie vd Woude 12,5 
 3 Pim Wubben 10 
 4 Jeroen Visser 6 
 5 Bas Schuttrups 5,5 
 -- Frank Wibbelink 5,5 
 7 Joey Woudstra 5 
 8 Arnout Westerbeek 4,5 
 9 Nathan vd Heide 1 
 -- Patrick Postma 1 
 -- Bram Winters 1 
 
Junioren A/B: 
 1 Yoran van Dalen 14,5 
 2 Inge Bootsma 2 
 -- Gerda Korpershoek 2 
 -- Annabelle Luijten 2 
 -- Boudewijn Luijten 2 
 6 Yvonne de Vries 1 
 -- Nikki Woudstra 1 
 8 Josiene vd Woude 0,5 
 
Vrouwen/Masters: 
 1 Tineke Boes 9,5 
 2 Trijntje Dijkstra 4 
 -- Toos de Vries 4 
 4 Nynke de Lange 3 
 5 Grietje Boxum 2,5 
 6 Lysbeth Gijsen 2 
 -- Margreet Wagteveld 2 
 -- Ivonne Wessels 2 
 9 Ina Gerding 1 
 -- Jana Posthumus 1 
 
Mannen/Masters: 
 1 Egbert Vink 9 
 2 Freddie Bouma 5 
 -- Gert Jan van Dalen 5 
 -- Hans Spitzen 5 
 5 Bennie Overvelde 4 
 6 Niek Wijnen 3,5 
 7 Jan de Groot 3 
 8 Martin Kielema 2 
 -- Ad Roodhuijzen 2 
10 Jan Bos 1 
 -- Wim van Oosten 1 
 -- Gerjan Petter 1 
 

 
 



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

maandag 30 april Norg weg dinsdag 8 mei Meppel  1e dag loop 4-daagse

H40 1/2 mar 4e Jan de Groot 1.25.37 H40 10km 19e Jaap v Weenen 49.12

H50 1/2 mar 5e Jan Bos 1.29.32 H50 10km 6e Ad Roodhuijzen 43.34

18e Joop Bomert  60+ 49.10

maandag 30 april Beilen  weg H 6km 3e Garjan Petter 20.48

Hs 10km 1e Jan Scheenstra 33.30 12e Albert Vaartjes  50+ 24.08

H40 10km 6e Folkert Sterkenb.  60+ 43.26 D 6km 2e Ilona Schra 22.51

D40 10km 3e Marry Sterkenburgh 51.45

H40 5km 6e Anne Bartelds 60+ 24.21 dinsdag 8 mei Epe  weg

10e Wolter Schapelhoum60+ 29.03 H40 10mijl 9e Henk Jan Kamerbeek 1.05.27

maandag 30 april Meppel  weg woensdag 9 mei Dronten  weg

Hs 8km 2e Stefan Postma  JA 29.06 H50 10km 2e Ad Roodhuijzen 38.51

13e Egbert Vink 32.59

H40 8km 2e Heerke Postma 29.50 vrijdag 11 mei Kraggenburg  weg

3e Jan de lange  50+ 30.58 H 1/2 mar 3e Jan de Lange 50+ 1.18.37

4e Wolter vd Veen 31.20 6e Hans Versteeg 40+ 1.23.06

5e Ad Roodhuijzen 50+ 31.24 7e Freddie Bouma  40+ 1.23.30

8e Henk Jan Kamerbeek 33.42 10e Klaas de Haan 40+ 1.24.44

21e Joop Bomert  60+ 40.55 15e Jan Bos 50+ 1.27.06

Ds 8km 4e Ivonne Wessels 35.41 51e Toos de Vries  D35 1.41.21

D 11km ? Margreet Wagteveld 49.39

maandag 30 april  Emmeloord  weg H 11km ? Harm Bakker  50+ 41.36

D  10km 4e Margreet Wagteveld 45.29

nb Wilma van Galen 46.15 zaterdag 12 mei Zwiggelte weg

H  10km 9e Freddie Bouma  40+ 37.23 H 5,3km 1e Egbert Vink 20.45

5e Anne Bartelds 60+ 26.07

zaterdag 5 mei Zuidwolde  cross

H 10km 2e Jan Scheenstra 36.20 woensdag 16 mei Hemrik weg

H50 11,2km 13e Hans Sterkenburgh 58.02

maandag 7mei Wolvega  drafbaan

Hs uur 1e Gerjan Petter 15128 zaterdag 19 mei Balkbrug  weg

H35 uur 1e Jan Scheenstra 17225 H 5km 3e Stefan Postma 16.37

2e Egbert Vink 12791 17e Patrick Postma 19.06

H40 uur 1e Wolter vd Veen 15373

2e Jan de Groot 15117 zaterdag 19 mei Oldemarkt  (Lambertusloop)

3e Klaas de Haan 14800 Hs 10km 1e Jan Scheenstra 32.17

4e Freddie Bouma 14677 6e Gerjan Petter 37.57

5e Thijs vd Vegt 12996 7e Egbert Vink 38.41

6e Frenk Wubben 12925 H40 10km 4e Wolter vd Veen 35.37

7e Bert Slagter 12809 7e Freddie Bouma 38.14

8e Peter Wemer 10011 8e Henk Jan Kamerbeek 38.23

H50 uur 1e Jan de Lange 15661 11e Jebbe Westerbeek 43.22

2e Ad Roodhuijzen 15239 tr Thijs vd Vegt 43.50

3e Gerrit Greven 14389 12e Frenk Wubben 44.36

4e Jan Bos 14300 tr Jaap van Weenen 47.43

5e Gerard Bolding 13772 H50 10km 1e Jan de lange 35.41

6e Piet Timmerman 12322 4e Harm Bakker 39.16

7e Jan Nijmeijer 12014 tr Jan Bos 39.41

8e Rob vd Wel 9.988 7e Jan Nijmeijer 46.36

H60 uur 1e Folkert Sterkenburgh 12791 D35 10km 4e Margreet Wagteveld 45.54

D uur 1e Ivonne Wessels 14005 5e Wilma van Galen 46.35

2e Nynke de Lange 13554 6e Toos de Vries  45+ 47.12

3e Sietske Sterkenburgh 10452 tr Janny Kielema 49.27

D35 uur 1e Margreet Wagteveld 12508 tr Anita Lugtmeier 51.32

2e Wilma van Galen 11949 H 5km 11e Martijn de Vries 21.17

3e Marina Petiet 9259 D 5km 1e Ilona Schra 20.49

D45 uur 1e Toos de Vries 12253 3e Linda Wibbelink 25.08

2e Ina Gerding 10191

3e Wea ter Wal 9520 jeugd uitslagen volgende blz.

4e Grietje Boxum 8272



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

vervolg jeugduitslagen Lambertusloop Oldemarkt zaterdag 26 mei  Marum  weg

Me 12/14 1km 4e Wieke Nijmeijer 5.09 H45  10km 1e Heerke Postma 35.56

Jo 12/14 1km 4e Vincent Spitzen 3.40 H 5km 1e Stefan Postma  JA 17.18

5e Frank Wibbelink 3.52 ? Anne Bartelds  60+ 24.15

me 9/11  1km 1e Ellen Jansen 3.21

2e Claudia Oosterkamp 3.30 vrijdag 25 mei t/m maandag 28 mei Apeldoorn 4-daagse

5e Sandra Boxum 3.56 H35 60km 1e Jan Scheenstra 3.35.25

7e Lisa Haarman 4.00 H40 60km 8e Jebbe Westerbeek 4.42.42

8e Mathilde Spitzen 4.01 Ds 60km 2e Ivonne Wessels 4.35.57

10e Maaike Schuurman 4.07

12e Astrid Wibbelink 4.13 dinsdag 29 mei Meppel 4e dag loop 4-daagse

14e Geesje Nijmeijer 4.35 H40 10km 2e Freddie Bouma 38.43

jo 9/11  1km 1e Tim de Boer 3.28 25e Jaap v Weenen 47.14

me t/m8 1km 3e Iris de Boer 4.33 H50 10km 5e Jan Bos 40.49

17e Albert Vaartjes 45.44

zondag 20 mei Nijmegen (Marikenloop) 27e Hans Sterkenburgh 48.49

Ds 10km 8e Ivonne Wessels 41.50 H 6km 5e Gerjan Petter 20.58

9e Nynke de Lange 41.51 27e Anne Bartelds 26.58

140e Lutine Schoemaker 50.32 D 6km 2e Nynke de Lange 22.24

D35 10km 216e Gerlies Maakel 56.57 eindstand

444e Elize Stiemer 1.01.56 Dames 6km 2e Nynke de Lange

D40 10km 487e Jolanda de Haan 1.01.05 3e Ilona Schra

677e Astrid Vreeburg 1.05.41 H40 10km 2e Freddie Bouma

D45  10km 45e Linda Wibbelink 52.10 H50 10km 3e Jan Bos

116e Adri Sluis 54.59

241e Afke Wemes 58.12 woensdag 30 mei  Oude Willem  weg

601e Loes Struik 1.08.21 H40 10km 7e Philip Slangen 53.21

D50 10km 265e Marjo Greven 1.07.15 H50 10km 5e Alex Gaastra 57.45

D60 10km 18e Henny Lukens 1.01.24 6e Hans Steinmeier 57.54

D 5km 101e Evelien Wemes 24.56 D45 10km 2e Linda Wibbelink 51.48

4e Ina Gerding 1.02.41

dinsdag 15 mei Meppel  2e dag loop 4-daagse H60 10mijl 1e Folkert Sterkenburgh 1.13.31

D 6km 1e Nynke de Lange 22.08 D45 10 mijl 1e Marry Sterkenburgh 1.27.02

2e Ilona Schra 22.22 H40 1/2 mar 1e Hans Versteeg 1.30.36

H 6km 14e Albert Vaartjes  50+ 23.31

D 10km 6e Anneke Mook 47.52 zaterdag 2 juni Heerenveen  weg

H40 10km 2e Freddie Bouma 38.46 H45 10mijl 2e Heerke Postma 1.02.09

5e Klaas de Haan 39.56 tr Hans Versteeg 1.05.47

22e Jaap van Weenen 47.43 H55 10mijl 1e Jan de Lange 1.01.13

H50 10km 2e Gerrit Greven 39.24 D45 10mijl 4e Toos de Vries 1.24.44

3e Jan Bos 40.27 H 10km 2e Stefan Postma JA 34.30

28e Ad Roodhuijzen 51.45 4e Jan de Groot 40.09

39e Albert Vaartjes  50+ 47.57

dinsdag 22 mei Meppel 2e dag loop 4-daagse

D 6km 2e Nynke de Lange 22.00 zaterdag 9 juni Groot Ammers  weg

3e Ilona Schra 23.59 H35 10km 2e Jan Scheenstra 32.49

H 6km 4e Gerjan Petter 20.15

17e Albert Vaartjes 50+ 23.44 zaterdag 9 juni  Zwolle  weg

H40 10km 2e Freddie Bouma 38.34 H45 1/2 mar 4e Heerke Postma 1.22.33

6e Klaas de Haan 40.23 12e Henk Jan Kamerbeek 1.30.25

H50 10km 3e Gerrit Greven 39.30 13e Freddie Bouma 1.32.01

4e Jan Bos 39.58 H50 1/2 mar 7e Ad Roodhuijzen 1.34.04

12e Gerard Bolding 1.38.24

zaterdag 26 mei Klazinaveen weg H 4 mijl 3e Stefan Postma 22.46

H35 mar 39e Cor Trompetter  50+ 3.41.50  17e Egbert Vink 24.51

H50 1/2 mar 52e Wim v Oosten 65+ 1.49.35  18e Patrick Postma 24.56

D35 1/2 mar 16e Wilma van Galen 1.49.34 D 4 mijl 108e Henny Lukens 37.38

173e Wieneke Bolding 40.27

zaterdag 19 mei Luxemburg  weg  241e Loes Struik 43.02

H 50 Mar 1e Ad Roodhuijzen 2.59.29 Jo 1km 13e Erik Jan Kamerbeek 4.07



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zondag 10 juli Leeuwarden weg zaterdag 23 juni Steenwijk (Jan Driegen 1/2 marathon)

H45 mar 21e Klaas de Haan 3.39.03 H40 vervolg 1/2 12e Jebbe Westerbeek 1.38.27

H55 mar 12e Wim v Oosten  65+ 4.25.54 27tr Harjo Wind 1.41.50

D35 mar 7e Wilma van Galen 4.02.27 29tr Thijs vd Vegt 1.41.58

H40 1/2 mar tr Thijs vd Vegt 1.52.44 13e Frenk Wubben 1.43.08

H 10km 135e Hans Sterkenburgh 50+ 49.32 15e Henk Veenstra 1.46.46

D35 10km 652e Marianne Weegenaar 1.01.09 52tr Jacob Dolstra 1.49.14

D 5km 247e Marry van Oosten 60+ 36.11 16e Niek Wijnen 1.55.46

H50 1/2 mar 1e Jan de Lange 1.23.34

woensdag 13 juni Ruinen  weg 5tr Gerrit Greven 1.30.09

H5km Egbert Vink 18.49 9tr Jan Bos 1.33.19

. Anne Bartelds 24.35 18tr Gerard Bolding 1.37.36

30tr Willem Fokkert 1.43.12

woensdag 13 juni Oldeberkoop  weg 5e Jan Nijmeijer 1.51.50

Hs 10km 1e Jan Scheenstra 33.01 55tr Piet Timmerman 1.52.04

H40 10km 4e Heerke Postma 37.13 55tr Hans Sterkenburgh 1.52.04

H50 10km 1e Jan de Lange 36.47 68tr Sam Sanduhan 2.11,07

Hneo 6km 1e Stefan Postma 21.38 H60 1/2 mar 1e Arjen Guikema 1.48.25

jo 13/15 1250m 2e Patrick Postma 3.58 2e Wim van Oosten 1.48.57

jo 9/12 1250m 2e Tim de Boer 4.32 Ds 1/2 mar 1e Nynke de Lange 1.34.39

me 9/12 1250 1e Ellen Jansen 4.20 1e Ivonne Wessels 1.34.39

me tm 8 400m 3e Iris de Boer 1.06 3e Lutine Schoenmaker 2.12.48

D35 1/2mar 1e Margreet Wagteveld 1.44.52

zaterdag 16 juni Lelystad  weg D45 1/2mar 2tr Anneke Boelens 1.41.04

H45 10 mijl 7e Ad Roodhuijzen 1.09.40 1e Toos de Vries 1.51.23

2e Marry Sterkenburgh 1.56.34

zaterdag 16 juni Opeinde weg 9tr Adri Sluis 2.00.59

H12km 4e Jan de groot  40+ 46.28 11tr Aetske Oenema 2.10.08

13tr Kitty de Jong 2.35.30

zondag 17 juni  Drachten  weg H 1/4 mar 14e Albert Vaartjes 50.22

H50 8km 1e Jan de Lange 29.36 15e Harry van Dalfsen 50.30

28e Jim Moesker 1.06.37

woensdag 20 juni  Rouveen  weg 29e Henk Veldkamp 1.07.05

H50 10km 2e Jan de lange 35.45 30e Jan van Bemmel 1.07.53

D 10km 7e Toos de Vries 45+ 47.27 D 1/4 mar 1e Ineke v Dalfsen 53.50

Hs 5km 8e Egbert Vink 18.36 2e Lysbeth Gijsen 54.32

H40 5km 7e Jebbe Westerbeek 19.45 3e Jolanda Eggink 54.37

18e Anne Bartelds  60+ 24,04 4e Annelies v Buiten 54.53

D  5km 2e Nynke de Lange 19.36 10e Henny Lukens 1.04.55

3e Ivonne Wessels 19.40 11e Sylvia Visser 1.05.07

10e Margreet Wagteveld 22.55 12e Wieneke Bolding 1.05.27

16e Simone Westerbeek 23.49 15e Yvonne Kemp 1.07.05

Jo 1600m 3e Vincent Spitzen 6.05 16e Marjo Greven 1.07.12

me 1600m 1e Mathilde Spitzen 6.36 Jo 1.9km 2e Kyrill Visser 10.27

4e Amaru Wijman 12.43

woensdag 20 juni  St.Nicolaasga  weg mei 1,9km 1e Tessa den Heyer 10.07

H 10mijl 7e Sybrand Sterkenburgh 1.06.28 2e Claudia Oosterkamp 10.32

11e Folkert Sterkenb. 60+ 1.11.08 5e Geesje Nijmeijer 13.44

10e Wieke Nijmeijer 18.57

vrijdag 22 juni  Bergentheim  weg

H 10km 7e Ad Roodhuijzen 38.32 2e paasdag 9 april Utrecht  weg

D35 1/2 mar 18e Jenny Braad 2.05.27

zaterdag 23 juni Steenwijk (Jan Driegen 1/2 marathon) Margreet Wagteveld 1.50.56

Hs 1/2 mar 2e Jan Scheenstra 1.14.39 D55 1/2 mar Roely Luyten 1.56.30

5e Gerjan Petter 1.31.44 Hs 1/2 mar Jan Willem Krom 1.44.55

6e Jan Willem Krom 1.43.31 H40 1/2mar Niek Wijnen 1.59.57

H40 1/2 mar 2e Wolter vd Veen 1.21.11 H60 1/2 mar Henk Veldkamp 2.26.18

4e Heerke Postma 1.22.04 uitslagen slecht te vinden, zijn er meer start'78 leden

2tr Jan de Groot 1.26.53 die meegelopen hebben in Utrecht?

8e Klaas de Haan 1.28.40

9e Freddie Bouma 1.29.02 Hans en Jolanda Hes

10e Hans Versteeg 1.29.46 Telefoon: 0513-688058 of E-mail: j.m.hes@planet.nl



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 medaillewedstrijden 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

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

21 juli St.Jacobiparochie wegloop 15km-10km-5km 11.00 uur

24 juli Diever wegloop 10km-5km-2km 19.30 uur

24 juli Terschelling wegloop 15km-10km-5km 18.30 uur

28 juli Ulrum wegloop 21km 14.00 uur

31 juli Diever wegloop 10km-5km-2km 19.30 uur

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

01 augustus Amsterdam baan masters/senioren/junioren-CD 18.30 uur

03 augustus Dalfsen wegloop 21km-10km-5km-2,5km + jeugdloop 18.00 uur

04 augustus BLOKZIJL KOLKLOOP 8km-5,4km en jeugdlopen 17.30 uur

04 augustus Oude Willem wegloop 21km-16km-10km-8km-5km-2,5km 11.00 uur

04 augustus Uden baan masters.senioren 16.00 uur

05 augustus Vlieland wegloop 21km-10km-5km-2km 12.30 uur

07 augustus Diever wegloop 10km-5km-2,5km 19.30 uur

10 augustus Utrecht baan masters/senioren/junioren-AB (instuif) 19.00 uur

11 augustus De Blesse wegloop 10km-6,7km-5,4km en jeugdlopen 17.00 uur

11 augustus Oude Willem wegloop 21km-16km-10km-8km-5km-2,5km 11.00 uur

14 augustus Diever wegloop 10km-5km-2,5km 19.30 uur

15 augustus Alteveer wegloop 10km-5km-2km-1km 18.00 uur

15 augustus Makkum wegloop 10km-5km-1km-0,5km 18.30 uur

17 augustus Ens wegloop 10km-7,5km-5km-2,5km 19.15 uur

18 augustus Bovensmilde wegloop 21km-10km-6km-2km 14.10 uur

18 augustus Hollandscheveld wegloop 10km-5km-2,5km-1km 18.00 uur

18 augustus Nijverdal wegloop 16km-10,8km-5,4km 14.00 uur

21 augustus Diever wegloop 10km-5km-2,5km 19.30 uur

22 augustus Meppel baan senioren/masters/junioren-AB (5e Deltion) 19.00 uur

25 augustus Amersfoort baan masters/senioren/junioren-AB meerkamp 11.00 uur

25 augustus Amsterdam baan junioren-C  (C-spelen) 10.00 uur

25 augustus Groningen wegloop 5km 14.00 uur

25 augustus Leeuwarden baan 3e wedstrijd pupillencompetitie 09.30 uur

25 augustus Sneek wegloop 20km-10km-5km 16.45 uur

26 augustus Amersfoort baan masters/senioren/junioren-AB meerkamp 11.00 uur

26 augustus Amsterdam baan junioren-C  (C-spelen) 10.00 uur

26 augustus Groningen wegloop 42km-21km 12.00 uur

27 augustus Gramsbergen wegloop 10km-5,5km-2km-1km 18.00 uur

28 augustus Diever wegloop 10km-5km-2,5km 19.30 uur

28 augustus Groningen wegloop 21km-12km 17.30 uur

28 augustus Zwolle wegloop 10km-5km 19.00 uur

29 augustus Harlingen wegloop 21km-13,5km-11km-5km 19.00 uur

30 augustus Zwolle baan masters/senioren/junioren-ABC werpen 19.00 uur

31 augustus Heerenveen baan masters/senioren/junioren 19.00 uur

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

Voor meer wedstrijden: www.start78.nl en www.atletiek.nl

Er kunnen wedstrijden uitvallen of verplaatst worden. Informeer daarom als je niet zeker weet

of deze wedstrijd gehouden wordt. Dit voorkomt teleurstelling. Jolanda Hes.    






