


TRAININGSTIJDEN

Steenwijk:

Maandag: 18.30-20.30 Krachttraining Oerthebaan

19.30-20.30 Lange Afstandsgroep niveau 4 Oerthebaan Jebbe

Dinsdag: 18.00- 19.00 Alle pupillen Oerthebaan Ina/ Evelien/Annabelle

18.00- 19.15 C/D junioren Oerthebaan Tineke/ Gerjan

19.00-20.30 A/B junioren + Sen. + Masters Oerthebaan Feico/ Tineke/Gerjan

19.30-20.45 Recr. loopgroep niveau 1 Woldberg/Oerthebaan Ina

19.30-20.45 Recr. loopgroepen niveau 2 Woldberg/Oerthebaan Thijs

Woensdag: 19.15-20.45 Recr. loopgroep niveau 3 Vanaf Oerthebaan Rob

19.15-20.45 Lange Afstandsgroep niveau 4 Vanaf Oerthebaan Jebbe

19.30-20.30 Sportief wandelen, even weken vanaf carpoolplaats Bennie

Donderdag: 18.00-19.00 Alle pupillen Oerthebaan Ina/ Evelien/Annabelle

18.00-19.15 C/D junioren Oerthebaan Tineke

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

19.00-20.30 recreanten sen.+ masters (technisch) Oerthebaan Ina

19.30-20.30 looptraining senioren Oerthebaan Rob

Vrijdag 18.30-20.30 krachttraining Oerthebaan

Zaterdag: 09.30-10.30 Recr. Loopgroep niveau 1 Woldberg Ina/Rob

09.30-10.30 Recr. Loopgroep niveau 2 Woldberg Thijs

Wolvega:

Maandag: 19.15-20.45 Recreatieve loopgroep alle niveau's Vanaf Molenwiek Folkert

Dinsdag: 16.30- 17.30 Pup B/ C/ mini Molenwiek Tineke

Woensdag: 19.30-20.30 Sportief wandelen, oneven weken Parkeerpl gemeentehuis 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 2001 en later € 17,45 € 12,25

Pupillen C 2000 € 20,90 € 12,25 € 6,60

Pupillen B 1999 € 20,90 € 12,25 € 6,60

Pupillen A 1997/1998 € 22,45 € 12,25 € 6,60

Junioren D 1995/1996 € 26,60 € 12,95 € 11,80

Junioren C 1993/1994 € 26,60 € 12,95 € 11,80

Junioren B 1991/1992 € 30,60 € 12,95 € 11,80

Junioren A 1989/1990 € 30,60 € 12,95 € 11,80

Senioren/ Masters 1988 en eerder € 40,30 € 14,00 € 18,90 (facultatief)

Sportieve wandelaars € 18,45 € 10,50 € 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 € 5,70 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@home.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 344 613 ledenstart78@hotmail.com

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 Feico Jansma 0513 541 606

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

     Het Garnizoen 17, 8332 GE  STEENWIJK Ina Gerding 0521 523 099

Ella de Jong 0521 516 589 Gerjan Petter 0521 362 284

Henk van der veen 0521 344 613 Evelien Wemes 0521 510 213

Nel Zwerver 0521 381 285 Annabelle Luijten 0521-517756

Riki Creemers 0527 231 945 Ivonne Wessels 0521-523294

Materiaalcommissie

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

Jury- coördinator

Nel Zwerver 0521 381 285 Trainers weg

Cursus- coördinator Bennie Overvelde 0561 615 687

Nel Zwerver 0521 381 285 Folkert Sterkenburgh 0513 682 524

Wedstrijdsecretariaat: Thijs Stienstra 06 2716 0604 0521 517 376

Uitwedstrijden 0513 688 058 Rob van der Wel 06 2469 9334

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

 de Klamp 10, 8404 GL  LANGEZWAAG, bank 36.12.20.030 Ina Gerding 0521 523 099

Thuiswedstrijden:

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

Kloosterdijk 4, 8376 EK  OSSENZIJL, bank 32.20.31.028 Nikki Woudstra Secretaris/ penningmeester

Inschrijvingen wedstrijden Wolvega: Elsle Henneke Coördinator pupillen

Tineke Jonkman, tel: 0561 451 003 tineke50@hotmail.com Vacant Coördinator CD-junioren

Wollegras 5, 8471 WH  WOLVEGA Ina Gerding Lid festiviteitencommissie

Technische commissie: Trainerscoördinator

Freddie Bouma, voorzitter 0521 518 280 freddiebouma@wanadoo.nl Ella de Jong (0521 516 589)

Harry van der Woude 0561 481 957 wilmakoetsier@hetnet.nl Ina Gerding (0521 523 099) 

Hans Spitzen 0521 360 322 hspitzen@hetnet.nl

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

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

Ina Gerding, Trainerscoördinator 0521 523 099 ina.gerding@home.nl 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@gmail.com Jan de Krijger

Sietske Sterkenburgh 0521 380 165 sksterkenburgh@hetnet.nl Hans Hes

Distributie clubblad:

Folkert Sterkenburgh, Wolvega 0513 682 524 Clubarchief:

Rob en Ella de Jong
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In dit nummer 

 

Redactioneel 
door Sietske Sterkenburgh 

Beste lezers, 
 
Wat is deze maand snel voorbij gegaan. We hebben dit jaar 
een schrikkeljaar, dus 1 dag extra, maar de dagen vliegen 
kennelijk voorbij als je het druk hebt. En zo ligt hier dan 
alweer de nieuwe starter voor je. 
 
Het crossseizoen loopt op zijn eind voor deze winter. De 
laatste bosloop op de Woldberg is gehouden, waarbij we het 
hebben getroffen met het weer. Maar ook de laatste Running 
Center cross in Appelscha is gehouden. Diverse Start 78 
atleten hebben deze crossen gelopen. De uitslagen van deze 
wedstrijden maar ook alle andere wedstrijden kun je vinden in 
het achterste deel van deze Starter. 
 
Op zaterdag 1 maart is het indoorgala in Tuk gehouden. Het 
weer was slecht, harde wind en regen. Dus het was een 
perfecte dag om lekker indoor bezig te zijn. Ik ben zelf niet bij 
de wedstrijd aanwezig geweest. Maar de reacties die ik heb 
gehoord, zijn allemaal positief. Petje af voor de organisatie en 
ik hoop dat de deelnemers een fijne dag hebben gehad met 
goede prestaties. Een geslaagd evenement in het kader van 
het 30 jarig jubileum van Start 78. 
 
In februari is de loopgroep van Thijs Stienstra uit eten 
geweest. Even een ander samen zijn dan tijdens de training. 
Het etentje was geslaagd en werd doorgezet door een aantal 
atleten in De Rechter in Steenwijk. Hier heeft Wieneke 
Bolding een ongeluk gehad, waardoor ze nu met gescheurde 
enkelbanden en een gebroken enkel thuis zit. Wieneke ik 
hoop dat je enkel snel herstelt en dat je binnen een korte 
periode weer het hardlopen op kunt pikken. 
 
In deze Starter kun je naast de vaste rubrieken zoals: van de 
voorzitter, de jeugd van tegenwoordig, trainers aan het 
woord, gerstenat en vette friet, ook verslagen lezen van 
Bennie Overvelde en Nel Zwerver.  
 
Het baanseizoen staat ook weer voor de deur waarvoor 
Tineke Jonkman alvast een aantal aankondigingen heeft. 
Ten slotte stellen we in deze Starter nog een viertal 
bordsponsoren van Start 78 voor. 
 
Veel leesplezier. 

 

Einde winter 
 

 

Inhoud 
03 van de voorzitter 
03 competitie B junioren 
04 competitie C/D junioren 
05 jarig/ nieuwe leden 
06 sponsoren 
07 de jeugd v tegenwoordig 
08 trainers aan het woord 
09 starterspret 
11 een bijscholing in het … 
12 Visscher Sport indoorgala 
13 gerstenat en vette friet 
15 LA competitie 
16 uitslagen 
20 agenda 
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Van de voorzitter 
Rob van der Wel 

 

Het is stil bij mij thuis. Alleen het getjilp 
van de parkiet, het zeuren van de 
katten en het snurken van de hond 
doorbreken de stilte. Ik ben alleen, 
want Ina zit voor haar werk in Zuid 
Afrika. Tjonge, dat zou ik ook wel 
willen! Ja, wie niet! Maar gelukkig komt 
ze morgen (maandag 10 maart) weer 
thuis. Dus nu jullie dit lezen is zij er 
allang weer en geeft ze zelfs al weer 
training. Het is kort voor de Algemene 
Ledenvergadering en ik hoop dat het 
clubblad voor 27 maart kan worden 
rond gebracht. Tijdens de ALV hoopt 
het bestuur een nieuwe 
penningmeester te kunnen benoemen, 
want Frenk Wubben stopt er na twee 
termijnen mee; hij gaat zich nu richten 
op deelname in de WOC. Daar kunnen 
ze ook altijd nog wel wat extra 
krachten gebruiken. Een kandidaat 
voor de functie van penningmeester 
hebben wij helaas nog niet kunnen 
vinden; het wordt dus spannend! 
En dan staat de Openingswedstrijd 
natuurlijk ook weer voor de deur. Zelf 
zal ik daar niet bij zijn, want ik ga 
samen met Ina en een groepje andere 
belangstellenden in dat weekeinde 
naar Berlijn om mee te doen aan de 
halve marathon daar. Ik nam nog 
contact op met de organisatie met de 
vraag of ze het een week wilden 
verzetten, maar dat deden ze toch 
liever niet. Het wordt spannend of wij 
tijdens die wedstrijd ook kunnen 
discuswerpen. De huidige discuskooi is 
niet meer veilig genoeg en mag niet 
meer worden gebruikt. Vanuit de 
gemeente wordt alles in het werk 
gesteld om ons een nieuwe discuskooi 
te leveren. Er is offerte gevraagd aan 
diverse bedrijven, ik hoop dat alles op 
tijd lukt want discuswerpen hoort er 
toch eigenlijk echt wel bij. Even 
afwachten dus nog… 

En verder? Er start weer een Loop Je 
Fitcursus op zaterdag 12 april. Dus 
wanneer jullie nog kandidaten weten, 
maak ze dan maar vast warm. 
Ik hoop jullie te ontmoeten tijdens de 
ALV. 
 

Competitie B-junioren 
 

Dit jaar doen we bij de jongens en 
meisjes B mee met de competitie. Dit 
zijn 2 wedstrijden op zondag, en na 
deze 2 wedstrijden gaan de 12 beste 
ploegen van Nederland door naar de 
Landelijke Finale. 
Om dat er meer nummers zijn, en de 
meisjes C geen volledige ploeg 
hebben, doen deze mee bij de meisjes 
B, ook enkele C jongens zullen wij 
opstellen bij de jongens B om alle 
nummers bezet te hebben!!! 
De opstelling zal binnenkort hangen op 
het prikbord, en we verwachten dat 
een ieder die is opgesteld ook mee 
doet!!! 
 
Wedstrijdtenue is verplicht! 
 
De wedstrijddagen zijn op: 
Zondag 25 mei in Drachten 
Zondag 22 juni in Almelo 
 
Het vervoer e.d. wordt op dezelfde 
manier geregeld, als bij de C/D 
junioren !! 
 
Wij verwachten wel dat jullie 
allemaal meedoen met onze eigen 
Openingswedstrijd op 5 april 
 
Mocht iemand al weten dat hij/zij wel 
wil rijden of heeft u nog vragen, kunt u 
mij altijd bellen of mailen. 
 
Tineke Jonkman 
0561 451003 of mobiel: 06 23453739 
e-mail: tineke50@hotmail.com 
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Competities 
C/D junioren 

 
Dit jaar starten we met de meisjes D in 
de 1e Divisie, en met de jongens D en 
C in de 2e Divisie. 
Het verschil tussen de 1e en 2e Divisie 
is dat er in de 1e Divisie op alle 
onderdelen de prestaties van 2 atleten 
van de vereniging meetellen, in de 2e  
Divisie telt er per onderdeel maar 1 
prestatie van de vereniging mee! 
Omdat we een vrij grote ploeg meisjes 
D hebben, die ook veel aan 
wedstrijden meedoen, hebben wij voor 
hun de 1e Divisie gekozen.  
De competitie bestaat uit 2 
verschillende wedstrijden en er worden 
in 2 poules verwerkt. Na de beide 
wedstrijden worden per vereniging de 
punten bij elkaar opgeteld, en worden 
de beide poules samengevoegd. De 
beste 9 ploegen gaan door naar de 
Districtsfinale. Tijdens de Districtsfinale 
vervallen de punten van de eerdere 
wedstrijden, en begint de strijd weer 
volkomen "open"! 
De nummers 1, 2 en 3 van deze dag 
krijgen een beker en komen op het 
erepodium, en de nummers 1 plaatsen 
zich direct voor de Landelijke Finale. 
 
Wanneer en waar zijn deze 
competitie's dit jaar: 
 
Op zaterdag 19 april bij AAC'61 in 
Assen 
Op zaterdag 17 mei bij Jahn 2 in 
Stadskanaal 
 
De Districtsfinale is op: Zaterdag 21 
juni bij PEC 1910 in Zwolle 
 
De voorlopige opstelling hangt al op 
het prikbord !  
 
Hoe gaat het een en ander in zijn 
werk: 
 

Op de maandag vooraf de competitie 
bel ik de opgestelde atleten en hun 
ouders, met de vraag of 1 van je 
ouders kan en wil rijden. 
Ik heb dan al een tijd gepland van 
vertrek, vanuit Wolvega en Steenwijk, 
we vertrekken altijd vanaf de 
Carpoolplaats. 
Verder weet ik dan ook wat de km 
afstand is, deze wordt berekend, en 
ieder kind betaalt even veel aan mij, dit 
geld verdeel ik dan weer onder de 
chauffeurs die dan hebben gereden. 
Deze wedstrijden zelf kosten de atleten 
niets, maar wordt door de vereniging 
betaald! 
Wel ben je verplicht om in het 
verplichte wedstrijdtenue te lopen. 
Verder rekenen wij erop, dat iedereen 
die is opgesteld, ook inderdaad 
meedoet. 
 
Hoe gaat de opstelling in zijn werk: 
 
Uiteraard kijken we naar de beste 
prestaties van een ieder, om de ploeg 
zo sterk mogelijk op te stellen! Je 
probeert nl zoveel mogelijk punten bij 
elkaar te krijgen, hoe meer punten, hoe 
hoger jullie eindigen. Daarnaast kijken 
we ook naar nummers die jullie zelf 
leuk vinden.  
 
Verder verwachten we dat iedereen 
meedoet aan onze eigen 
Openingswedstrijd op 5 april, en dat 
jullie ook een werpnummer daar 
doen, dit om te kijken wie we het 
beste op de werpnummers kunnen 
inzetten. 
 
Hebt u nog vragen, of wilt u zich nu al 
opgeven om te rijden, kunt u mij altijd 
bellen of mailen! 
 
Tineke Jonkman 
0561 451003 of mobiel: 06 23453739 
e-mail: tineke50@hotmail.com 
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Jarig in maart en aprilJarig in maart en aprilJarig in maart en aprilJarig in maart en april    

 

    

         

Alvast van harte gefeliciteerd en      

een fijne dag toegewenst namens 'Start 78'     
         

         

         

maart        

1-3 Jacob Dolstra 7-3 Patrick Postma 18-3 Kitty de Jong  

2-3 Jan Groen  8-3 Marianne Gantzert 19-3 Arjen Guikema 

2-3 Christa Smitstra 9-3 Wieneke Bolding 19-3 Cora Homma  

3-3 Marijke de Kan 9-3 Pauline Keuzekamp 19-3 Rinske Sterkenburgh 

4-3 Kevin Boes  10-3 Chris Pols  21-3 Ferna Buiter  

5-3 Nico Essing  11-3 Trijntje Costeris 23-3 Ivan Versteeg 

5-3 Wolter Nijmeijer 14-3 Lina de Boer  25-3 Nathan van der Heide 

6-3 Ilona Schra  15-3 Harm Kolvoort 27-3 Wolter Bosscha 

6-3 Jolanda van Zanten 17-3 Ina Gerding  29-3 Wouter Deems 

         

april         

2-4 Henk Woudstra 8-4 Rosalie Tissingh 26-4 Martin Kielema 

3-4 Martin Berger 15-4 Anneke Boelens 26-4 Daniëlle de Koe 

3-4 Hans Sterkenburgh 17-4 Eline Luijten  27-4 Jarmo Visser  

3-4 Joey Woudstra 17-4 Jari van Ravenstein 28-4 Petra de Lange 

4-4 Kirsten Klijnsma 21-4 Allaerd Petter 28-4 Simone Westerbeek 

5-4 Sandra Boxum 22-4 Martine Winter 29-4 Annabelle Luijten 

5-4 Nanneke van Weenen 24-4 Klaas de Haan 29-4 Ad Roodhuijzen 

6-4 Remco Mulder 24-4 José Soorsma 30-4 Roderic Luijten 

7-4 Ella de Jong  25-4 Lennert Petter    

8-4 Tineke Bosma 25-4 Adri Sluis     

         

         

Nieuwe leden        

Simone Westerbeek - Junior 
B   Edwin de Boer - Recreant  

Rory Oosterkamp - Pupil A   Martine Winter - Senior  

Minke van Dijk - Junior B   Niek Katers - Recreant  

Jorine Brouwer - Recreant   Mirella Meijerink - Recreant  

Lisette Terwal - Recreant   Erwin Groenink - Recreant  

Marleen Janssen - Recreant   Jancko Smit - Junior D  

Helga Dekker - Recreant   Harm Kolvoort - Recreant  

Angenita Bos - Recreant   Ron Bos - Master   
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Sponsoren 
 
Zoals u weet is afgelopen jaar een 
actie reclameborden gehouden. In de 
komende clubbladen geven we de 
sponsoren de gelegenheid om zich in 
ons clubblad voor te stellen. Hier de 
eerste vier: 
 
 

Dolstra Montageservice in 
Tuk 

 
Dolstra montageservice is een 
montagebedrijf welke stalen 
binnendeurkozijnen en binnen deuren 
in de woning en utiliteitsbouw 
monteert. Het kantoor bevindt zich in 
Tuk en het magazijn bij de oude 
ijsbaan. Er werken 5 mensen in vaste 
dienst en een aantal uitzendkrachten.  
Jacob Dolstra en zijn vrouw Mieke zijn 
lid van Start’78 en sinds enige tijd 
besmet met het loopvirus. Jacob was 
deelnemer aan de eerste halve 
marathon van Start’78. De 
consumptiebonnen tijdens deze 
wedstrijd werden door Dolstra 
montageservice gesponsord. Hij heeft 
al toegezegd om de halve marathon in 
2008 te zullen sponsoren.  
 
 

Rodermond timmer en 
klussenbedrijf in 
Wanneperveen 

 
Rodermond timmer en klussenbedrijf is 
gevestigd in Wanneperveen. Het 
bedrijf voert klussen en verbouwingen 
uit van verbouwingen tot 
nieuwbouw. De klanten bevinden zich 
in de particuliere sector als in de 
woningbouw. Het betreft een 
eenmansbedrijf dat nu zo'n 2 jaar 
actief is. Geïnteresseerden kunnen 
Rodermond timmer en klussenbedrijf 

vinden in het telefoonboek en in de 
gouden gids.   
De heer Rodermond sponsort Start’78 
met een reclamebord langs de 
atletiekbaan. Belangrijke reden 
daarvoor is het feit dat zijn zoon en B-
pupil Nick lid is van Start`78. 
 
 

George Meijerink 
metselbedrijf in Oldemarkt 

 
Metselbedrijf George Meijerink bv. is 
een gespecialiseerde aannemer in 
metsel-, lijm-, steiger- en voegwerken. 
Het bedrijf is 1 november 1988 
opgericht en telt momenteel ca. 35 
werknemers. Behalve op woning-, 
bungalow- en utiliteitsbouw richten zij 
zich ook op renovatie- en 
restauratiewerken. Onze looptrainer 
Thijs Stienstra is één van de 
werknemers van George Meijerink 
metselbedrijf. George Meijerink 
sponsort Start’78 via loopkleding en 
een reclamebord.  
 
 

ELEQ in Steenwijk 
 
ELEQ staat voor de samenvoeging van 
FAGET en KWK. Twee 
ondernemingen, gespecialiseerd in 
elektrotechnische instrumenten. Het 
Nederlandse FAGET, gevestigd in 
Steenwijk, vond zijn wortels in 1946 
met de kleinschalige fabricage van 
vernuftige, solide meters. Klantgerichte 
innovatie vormde de basis voor 
toenemend succes. De ontmoeting 
tussen beide partners leidde tot 
samenwerking, en heeft uiteindelijk 
geresulteerd in een definitieve en 
effectieve krachtenbundeling. ELEQ 
sponsort Start’78 via een reclamebord. 
Dit reclamebord is aangebracht door 
de familie Winters. 
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“De jeugd van 
tegenwoordig” 

Belevenissen van een recreatieve trainer 

 
Als trainer van de jeugd krijg je nog wel 
eens wat te horen. En dan niet alleen 
van de kinderen natuurlijk. Zeker over 
het hardlopen. Het is dan ook een veel 
besproken onderwerp. Ja, ik heb het 
over de fanatieke ouders die graag 
zien dat hun kinderen wat bereiken in 
de sport. Als eerste vind ik dat 
kinderen goed gemotiveerd moeten 
worden door ouders om te gaan 
sporten. Sommige ouders vinden dat 
andere ouders te ver gaan in het 
motiveren van hun kinderen hierin. 
Gelukkig is het bij ons op de vereniging 
nog niet zo erg als die spotjes van 
SIRE waar kinderen over het 
voetbalveld vliegen, omdat de ouders 
fanatieker zijn dan de kinderen zelf. 
Maar wat is de grens?  Dit vind ik een 
goede vraag welke ouders zich ook af 
en toe naar zichzelf mogen stellen.  
 Elke trainer  heeft bij dit soort zaken 
zijn vraagtekens. Ik zelf natuurlijk ook.  
Hoe gaat het straks als je in de groei 
komt. Of in de puberteit. Voornamelijk 
de meisjes, maar ook wel jongens die 
voor de puberteit erg goed waren 
kunnen zo in de puberteit komen en 
ineens minder gemotiveerd zijn om  
binnen de sport die ze beoefenen door 
te gaan, of dat er lichaamsverandering 
optreedt en er blessures om de hoek 
komen kijken. Enfin, allemaal situaties 
die voorkomen bij alle kinderen die 
sport bedrijven. En het nooit verkeerd 
is om daar bij stil te staan! 
 
Helaas hebben we afscheid moeten 
nemen van Souad. Zij is helaas 
gestopt. (Laat het de enige zijn!☺)  
Verder komen er de komende tijd weer 
leuke trainingen op het programma! 
Waaronder een paar ideeën die ik heb 
opgedaan uit het prachtige J.A.L.  
(Jeugd Atletiek Leider) Boekje wat ik 

van Ella heb gekregen! Verder ga ik nu 
op dinsdag van 19:00 – 20:30 het 
trainers team versterken in verband 
met het steeds weer terug komende 
probleem van trainers tekort! Gelukkig 
weten we het toch weer elke keer op te 
lossen☺ . 
Wist je dat: 

• Saskia W. Twijfelt aan de 
geestelijke gesteldheid van Jort W. 

• Hij hier geen direct antwoord op 
had. 

• Zelfs ik met mijn mond vol tanden 
stond! 

• Amber B. (pupil) Het erg leuk vond 
een keer van mij training te hebben 
maar dacht dat de trainingen bij mij 
wel zwaarder waren. 

• Ik helaas afscheid moet nemen van 
een 8 tal atleten die zowel door 
omstandigheden als eigen wil naar 
de andere groep gaan. 

• Deze 8 atleten:  Lucas W, Jan de J, 
Ellen J, Christa S, Allaerd P, 
Rianne B, Vincent S en Marjolein V.  

• Ik ze een uur later waarschijnlijk 
weer lastig ga vallen! 

• De indoor in tuk een zeer geslaagd 

evenement was! 

• De meeste atleten zich hier dan 

ook erg vermaakt hebben! 

• Het een beste klus was om deze 

indoor op te zetten! 

• Ik hiervoor nogmaals een bedankje 

doe aan iedereen die hier aan mee 

georganiseerd heeft. Er tijdens de 

Friese cross niet alleen 

hardgelopen wordt (zie foto). 
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Trainers aan het woord 
Tineke Jonkman 

 

Via Ton kreeg ik het "estafettestokje" 
door, voor deze colum! Ik vind dit wel 
een leuk initiatief, zo kunnen atleten en 
de ouders ook wat meer te weten 
komen over de trainers(sters) binnen 
Start'78. Ja, mij voorstellen is denk ik 
niet meer nodig, ik ben inmiddels 
alweer ruim 7,5 jaren binnen Start'78 
aan het training geven en het 
begeleiden van de atleten op de 
wedstrijden. Iets wat ik nog steeds met 
veel plezier en enthousiasme doe. 
Ik ben geboren op 29 juli 1959 in 
Amsterdam! 
Zelf ben ik op 8 jarige leeftijd 
begonnen met atletiek. Mijn eerste 
vereniging was bij Sagitta, toendertijd 
de "club" daar deze was opgericht door 
niemand minder dan Fanny-Blankers-
Koen en haar man Jan Blankers! 
Helaas waren daar na ongeveer 1 jaar, 
diverse problemen, en hebben mijn 
ouders ons over laten schrijven naar 
de verening A.D.A.  Deze naam stond 
voor: Amsterdamse Dames 
Atletiekvereniging. Het frappante was 
wel, dat zowel A.D.A. als Sagitta, 
beidden de beschikking hadden over 
de sintelbaan Olympiaplein. De 
oprichting van A.D.A. was een initiatief 
van Ali Gerritsen, de rivale van Fanny 
Blankers-Koen, en ook Ali Gerritsen 
heeft 2x mee gedaan aan de 
Olympische Spelen! 
Bij A.D.A. heb ik heel vele prachtige en 
geweldigde jaren gehad! Vanaf dat ik 
1e jaars D-juniore was zat ik altijd in de 
competitieploegen en behaalde op mijn 
favourite nummer, de 600 meter de 
punten binnen voor de ploeg. Toen ik 
ouder werd waren dat de nummers 
400 meter en 800 meter, nog weer 
later zelfs op verspringen! Wel was er 
een zeer strak regime binnen en onder 
het beleid van Ali Gerritsen. Men was 
verplicht om op alle trainingen te 
komen, was je er per zomerseizoen 3x 

niet, zonder geldige reden, werd je 
zonder pardon uit de competitieploeg 
en/of selectietraining gezet! Voor jouw 
was er wel een ander! In die tijd, vanaf 
dat ik 1e jaars D juniore was t/m 
Senior, was het weliswaar ook zo, dat 
A.D.A. alle competities won van 
Nederland! De vereniging had vele 
goede trainers, en vele goede atleten, 
voor jou eventueel een ander! 
Anderzijds, moest je dus ook wel hard 
blijven trainen, om in de 
competitieploeg te blijven, en daardoor 
als ploeg, waar je inzat, weer 
Nederlands Kampioen werd! Zelf heb 
ik dit dus heel vele jaren meegemaakt, 
en dat waren echt fantastische tijden! 
Bij de jongens en heren, heerste 
toendertijd altijd A..A.C. (Amsterdamse 
Atletiek Club). Ook zij werden ieder 
jaar met alle ploegen Kampioen van 
Nederland. We gingen dan ook altijd 
gezamenlijk met bussen naar de 
Landelijke Finales toe, en hadden na 
afloop (inmiddels op een gezamenlijke 
baan en kantine op Ookmeer) een 
groot Kampioensfeest met warm en 
koud buffet, waarbij de besturen van 
ADA en AAC ook aanwezig waren! 
Atletiek was mijn alles in het leven, en 
zo begon ik met 13 jaar training te 
geven aan de jongste pupillen bij ADA. 
Ook ging ik toen al mee als 
ploegbegeleidster. Naarmate ik ouder 
werd, kwamen er meer belangrijkere 
wedstrijden om de hoek kijken, zoals 
de Nederlandse Estafette 
Kampioenschappen! Ik trainde toen 4x 
per week. Door de vele concurrentie 
binnen de vereniging, wilde jij erbij zijn, 
en deed je je trainingen!  Zo zijn wij 
ooit Kampioen geworden op de toen 
nog 3x 600 meter, later de 4x 400 
meter en de 3x 800 meter van 
Nederland. Bij deze afstanden zat ook 
ik, tot mijn grote geluk in de ploeg! 
In die tijd ging ik de jury cursus en de 
cursus tijdopname volgen. Ook 
behaalde ik op 17 jarige leeftijd mijn 
JAL diploma (Jeugd Ateletiek Leidster).  
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In 1979 ben ik verhuisd naar Meppel. 
Ik bleef lid van ADA, trainde bij PEC in 
Zwolle en na een aantal jaren bij 
Start'78, o.l.v. Agaath van Tielen. 
Omstreeks 1981/1982 ben ik in 
gesprek gegaan met de Gemeente 
Meppel, afdeling Sport en Recreatie. Ik 
vond het vreemd, dat een zo'n toch wel 
grote plaats als Meppel, geen atletiek 
als sport had. Het bleek, dat de 
gemeente een eerdere poging had 
gedaan voor het oprichten van een 
atletiekvereniging, wel materiaal had, 
maar geen belangstelling. In overleg 
met de Gemeente Sport en mij, zijn we 
toen een poging gaan nemen om 
atletiek te gaan promoten in Meppel! 
Voor de K.N.A.U. gold toen een regel, 
dat je voor aanmelding als vereniging, 
tenminste 35 leden moest hebben! We 
kregen van de gemeente Meppel 
toestemming om 6 weken te gaan 
trainen, 2x per week, op het 
korfbalveld van Meko! Na 6 weken 
trainingen te hebben verzorgd en veel 
promotie hebben gemaakt via de krant, 
waren er 65 leden! Zo is "De Sprinter" 
opgericht, met heel veel inspanning 
ook van mijn kant. Daarnaast heb ik 
toen heel veel gehad aan de contacten 
met Start'78. O.a. met Hans Hes en de 
eerste voorzitter Evert Roffel 
Ik trainde toen ook nog zelf. Echter op 
een gegeven moment sloeg de 
pechvogel toe! Blessures, operaties, 
weer proberen, weer blessures, 
uiteindelijk ben ik noodgewongen 
gestopt met pijn in mijn hart! 
Jaren heb ik geen atletiek meer 
gedaan. Ik ging trouwen en kreeg een 
zoon, Marco.  
Nadat Marco zijn zwemdiploma's 
A/B/C had gehaald, mocht/moest hij 
van mij op een sport! Marco was en is 
gek op voetballen, dus ik dacht dat 
wordt voetballen! Echter Marco heeft 
uiteraard mijn vele medailles /bekers 
ook nog toendertijd vaantjes en 
tegeltjes wel eens gezien. Marco zei 
met 6,5 jaren, ik wil op jouw sport! Het 

werd dus atletiek. 
Zo kwam ik met Marco bij Start'78, op 
de locatie Wolvega terecht. Na de 1e 
kennismaking, met Sybrand 
Sterkenburg, toen daar de trainer, 
hadden we beiden iets van "tja de 
naam komt wel bekend voor"! Na een 
2e of 3e gesprek, wisten we weer van 
elkaar, en vroeg Sybrand mij, of ik 
geen belang had om weer training te 
gaan geven! Hij zelf zou over een half 
jaar stoppen i.v.m. een opleiding in 
Arnhem.  
Ik hoefde er maar even over na te 
denken, en besloot al snel dat ik dit wel 
wilde. Om er toch weer wat in te 
komen, heb ik eerst weer wat met 
Sybrand meegelopen, daarna kwam 
ook Jan de Krijger weer erbij, en 
hebben we een leuke tijd gehad in 
Wolvega.  
Inmiddels heb ik ook het merendeel 
van de A.T. cursus gevolgd (Atletiek 
Trainster). Ben ruim 3 jaren 
meegegaan met atleten naar de 
diverse Regionale Trainingen, iets 
waar je ook altijd veel van opsteekt! Nu 
is er net weer de MILA gestart in 
Heerenveen voor de C/D junioren! 
Verder ga ik ieder jaar 1 dag naar 
Papendal, om ook weer nieuwe dingen 
op te pikken betreffende trainingen.  
Inmiddels geef ik nu 6 uren training in 
de week, 1 uur aan de pupillen in 
Wolvega op dinsdag, 2, 30 uur aan de 
C/D junioren in Steenwijk , en 3 uren 
aan de A/B junioren in Steenwijk. 
Ik vind het nog steeds hartstikke leuk 
en zie de trainingen, en daarnaast de 
wedstrijden zeker als een uitdaging! Al 
loopt iemand op de sprint 1 tiende 
harder, op de L.A. 1 seconde sneller, 
of spring/werp je 20 centimeter verder, 
heb je toch weer een p.r.! En daar gaat 
het toch om! 
Beken wel eerlijk, dat het 
zomerseizoen zeer zeker mijn 
voorkeur heeft! 
Wat betreft de wedstrijden, vind ik 
vooral de competities heel erg leuk, het 
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N.N.K. persoonlijk, en natuurlijk ook 
het N.N.K. Meerkamp, waar wij de 
afgelopen 3 jaren al een echte 
"happening" van hebben gemaakt met 
overnachten en barbecue enz. Verder 
ook de D-Spelen en C-Spelen, maar 
ook uiteraard de andere wedstrijden! 
Ik denk/weet van mijzelf, ik wel eens 
"fel en kritisch" kan overkomen tijdens 
trainingen en/of wedstrijden! Echter ik 
probeer er de lol in te houden, maar 
trainen is trainen, tijdens inlopen 
mogen jullie best wat "ouwehoeren en 
doen", daarna verwacht ik gewoon dat 
jullie serieus bezig zijn! Uiteindelijk 
komt het dan ook nog eens jullie eigen 
prestaties ten goede! 
Nou tot zover mijn praatje, ik geef bij 
deze het trainers- estafettestokje  over 
aan Feico Jansma! 
 
 

Een bijscholing in het 
Drents - Friese Wold 

door Bennie Overvelde - 9 Feb 2008 

 
Het tegenovergestelde van bij is af, of 
je gaat van plus naar min. 
Als het zo werkt, dan hebben we een 
probleem. Over een bijscholing of 
nascholing gaat het dus niet over 
afscholing of ontscholing om dit even 
duidelijk te stellen. Het doel om iemand 
beter te maken dan dat je al bent, of jij 
maakt een ander ook weer wijzer met 
jou eigen inzicht. 
Dit alles en samen met een groep de 
bij en de plussen te delen komen we 
op een leerzame en zonnige dag in de 
bossen van Appelscha. 
 
Vanuit Sport Fryslân georganiseerd 
onder de noemer “Noordelijke 
bijscholing Sportief Wandelen” en 
opgezet door onze Sportconsulent 
Anita Bakker. Na een welkomstwoord 
van Anita werden we overgedragen 
(niet figuurlijk) aan onze Docent: Lia 
ten Brummeler. Een twintigtal 

sportievelingen hadden zich 
aangemeld voor de uitbreiding en 
verdieping van de oefenstof, en de 
oefenvormen en toepassingen met het 
trainingsmateriaal X-co. 
Onze Lia had er zin in. Wij werden ter 
plekke al in twee rijen gezet en onder 
het lopen elkaar passeren met een 
praatje (social talking) 
De stemming zat er goed in en bij een 
nieuw onderdeel bracht de stemmige 
Lia weer orde. Je kon geen blad horen 
vallen. Leergierigheid en luisterrijk. 
Diverse vormen kwamen aan de orde 
om de mensen te laten bewegen en 
vooral óók te laten genieten.  
Tijdens het lopen een zachte bal 
doorgeven van achter naar voren en 
op allerlei manieren de bal weer naar 
achteren bracht vele variaties. Heb ik 
zelf al gebruikt bij mijn groep en dat 
geeft een hilarische stemming. 
Het handgereedschap kwam ook aan 
bod. De Airex is een soort harde spons 
die in de handen steeds wordt 
aangespannen. Met de nodige 
bewegingen worden de handspiertjes 
getraind ter voorkoming van dikke 
handen. Met Dynabands werken is een 
oefenspel voor meerdere mensen door 
gelijktijdig met de armen te werken. 
Ook vele variaties mogelijk. 
Met het nummerbal, dobbelsteenloop 
en een kaartspel waarbij de mensen 
veel in beweging zijn, en daar gaat het 
uiteindelijk toch om gaan wij de rust in 
en de maag vullen. 
Wij treffen het, het mooie weer geeft 
een terrasgevoel en daar wordt 
dankbaar gebruik van gemaakt. Om 
daardoor enige vorm van luiheid te 
voorkomen roept Lia ons na een uurtje 
weer tot de orde. 
Met enige losmakende oefeningen 
komen we bij een nieuw onderdeel. 
Ze vinden ook wat uit tegenwoordig, 
maar met enige vindingrijkheid is er 
veel te maken. Het zogenaamde Xco 
gebeuren is een trainingsvorm met 
behulp van een ronde buis gevuld met 
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licht lawaai. Hierbij kan het gehele 
lichaam in actie komen en bij goed 
gebruik worden de verschillende 
spiergroepen getraind.  
Ik ga hier niet dieper op in, want het is 
ná de Docent aan mij de taak om dit 
over te brengen aan mijn groep 
Sportieve Wandelaars.  
Als laatste opdracht had Lia nog een 
circuit uitgezet met verschillende 
oefeningen en daarna via een figuur 
met pionnen tegen de klok in lopen en 
met de klok mee naar de laatste pion 
en deze stond op 15.00 uur. 
Dat betekende einde oefening en bij dit 
alles werden we ook nog op de camera 
gezet door Leen van het Marsdijker 
looppeloton. 
Door de inzet van de deelnemers 
ontstond er een prettige en leerzame 
wisselwerking met onze Docent en er 
was van ontscholing totaal geen 
sprake. De bloemen waren dan ook dik 
verdiend. Na afloop werden er nog wat 
wetenswaardigheden uitgewisseld met 
verschillende mensen waaronder de e-
mails voor de foto’s, en uitwisseling 
van trainingsarbeid. Het is ook wel 
eens nuttig om te weten hoe we bezig 
zijn. En Anita gaat weer terug naar 
haar Sport Fryslân om na verloop van 
een tijd weer een bij-plus, of 
nascholing te organiseren.  
Wij wachten bewegend af. 
 

Visscher Sport  
indoor gala  

door Nel Zwerver 

 
1 maart 2008 

In oktober 2007 werden we door de 
mensen van Sportcentrum Steenwijk 
(voorheen bowling-en racketcentrum) 
benaderd, of we de indoor weer wilden 
organiseren in hun hal. 
We hebben prettige gesprekken gehad 
en goede afspraken gemaakt met de 
eigenaar Rob Baaiman. Na een 
onderbreking van 6 jaar zal de 23e 

Indoor van Start 78 georganiseerd 
worden! Het draaiboek lag er natuurlijk 
nog en hoefde nauwelijks aangepast te 
worden. Wel wilden we voorzichtig 
beginnen, zodat alleen pupillen en 
junioren werden uitgenodigd. 
Omdat er geen sponsorcommissie is, 
heeft de WOC zelf sponsoren gezocht, 
want de grootste kostenplaatjes zijn de 
huur van de hal en de elektronische 
tijdwaarneming. 
Tijdens de indoor zijn er loten verkocht.  
Natuurlijk, omdat het leuk en spannend 
is, maar ook voor de onkosten. 
Het indoormateriaal moest nagekeken 
worden: was het er nog allemaal en in 
welke staat. Toen bleek, dat de helft 
van de verspring aanloop-delen niet 
meer goed was. 
Arjen Guikema heeft voor het hout 
gezorgd en Klaas Lok heeft 9 
aanloopdelen getimmerd. 
Met hulp van Jansje Koopman hebben 
we telefonisch leden en ouders 
gevraagd te helpen bij het opbouwen 
van de hal op vrijdagavond en 
opruimen op zaterdagavond . 
Per avond zijn ongeveer 20 mensen 
nodig, als we op tijd klaar willen zijn. 
Omdat daar niets is, moet alle 
materialen naar de sporthal gebracht 
worden met kleine vrachtauto’s. We 
lenen ook altijd tafels, stoelen en 
gymnastiek banken van CSG De 
Eekeringe en banken van een gymzaal 
in Steenwijk, zonder problemen! 
We waren heel blij met de auto’s van 
Harry van der Woude en Hans 
Kemeling. 
 
De wedstrijd. 
De deelname was, zoals we ongeveer 
verwacht hadden (ong. 180). Wat meer 
junioren zou mooier geweest zijn. 
Volgend jaar verwachten we veel meer 
atleten. De allereerste Indoor was met 
150 atleten begonnen en werd elk jaar 
veel meer. Het is zeer waarschijnlijk, 
dat het volgend jaar ook voor senioren 
en masters georganiseerd wordt. 
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Het programma liep als een trein, we 
hebben nauwelijks negatieve 
opmerkingen gehoord. Natuurlijk 
hebben we dingetjes ontdekt, wat wel 
wat beter kon. De juryleden waren 
enthousiast en hebben weinig of geen 
problemen gehad. 
 
Mede dank zij de juryleden, ouders en 
leden bij het opbouwen en opruimen, 
het secretariaat, de kinderen die 
lootjes hebben verkocht, enz, enz., 
kunnen we heel tevreden terugkijken 
op een geslaagde herstart van de 
Indoor. 
 
En natuurlijk door de sponsors: 
Hoofdsponsor: 

• Visscher Sport in Steenwijk 
 
Subsponsors: 

• Supermarkt Hof in Tuk 

• Totaalinstallateur Brouwer in Tuk 

• Formido Bouwmarkt in Steenwijk 
 
Sponsors : 

• Attent verkeersschool in 
Steenwijk 

• Oostenbrink banden in Steenwijk 

• Jenny’s haarmode in Tuk 

• Bakkerij Vliegende Hond in 
Wolvega 

• Hellinga zand in Steenwijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerstenat en  
vette Friet 

Belevenissen van een recreatieve loper. 

 
De hagel slaat hier tegen de ramen. 
Het lijkt alsof de winter nog een laatste 
stuiptrekking heeft met regen, hagel en 
nachtvorst. Brrrr. Het is nu begin maart 
en het wordt tijd voor echt lekker weer. 
We hebben al wat mooie dagen gehad 
natuurlijk en dan valt het altijd tegen 
als het weer kouder wordt. Vanavond 
tijdens de training hagelde en 
sneeuwde het een beetje. Maar 
gelukkig zijn de dagen al weer een 
stuk langer. 
 
Afgelopen weekend was de 
Veneboerloop in Drachten. We 
vertrokken met 5 man (vrouw) uit 
Steenwijk voor 10 kilometer ploeteren 
over de weg. De omstandigheden 
waren niet best. Geen regen gelukkig 
maar de kust werd gegeseld door een 
noord- westerstorm en dat was ook in 
Drachten merkbaar. Maar de echte 
die-hards waren er. Het eerste stuk 
ging voor de wind, razendsnel, maar 
na 3 kilometer was het gebeurd. Ik 
probeerde om Jan de L. bij te houden 
maar deze keer zat het er niet in 
helaas. Toen de wind vol op kop tot en 
met het 7 kilometerpunt. Daarna 
gelukkig weer voor de wind en 
uiteindelijk wist ik nog net binnen de 
gestelde tijd te finishen dus dan mag je 
niet ontevreden zijn. 
Tijdens het uitlopen liepen we met zijn 
drieën langs het parcours (de beide 
Jannen die al uitgebreid gedoucht 
hadden) en ik, die nog uit liep te hijgen. 
Omdat ik tijdens de cross in Appelscha 
ook een aantal volslagen nutteloze 
adviezen had gehad (“zet hem op”, 
“genieten”, “nog maar 1 rondje”, “denk 
om je techniek” en meer van dat soort 
onzin) dacht ik dat het leuk zou zijn om 
dat ook te doen……Dat werd niet door 
iedereen gewaardeerd ☺ “Sodemieter 
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op”, was 1 van de reacties na de tijd 
van de Wolvega- tweeling. Gelukkig 
weten ze dat het goed bedoeld was. 
 
De laatste boscross is ook al weer 
geweest. Het betekent dat het seizoen 
zich weer op de baan en de weg gaat 
afspelen. Over een paar weken al weer 
de openingswedstrijd op de baan. 
Toch blijven de crossjes erg leuk om te 
doen hoor, in de winter. Zomers heb je 
trouwens ook wel eens hier en daar 
een prutloop waar ook nog starters aan 
mee doen.  
Je moet even aan de blubber wennen 
in de winter (koud voornamelijk) maar 
dat was je er zo weer af onder de 
douche. 
Helaas voor mij waren de directe 
concurrenten er deze keer niet bij de 
bosloop. Ik had me er wel op verheugd 
want er is niks leuker dan winnen in 
een directe confrontatie. Verliezen mag 
ook hoor, daar heb ik geen probleem 
mee. Maar als je je kan richten op 
iemand is dat altijd lekker. Ik voelde 
me goed, en het parcours lag er 
prachtig bij. Na enig gewurm bij de 
start (Klaas van der V. denk dat hij een 
vaste plek heeft ☺ ) klonk het 
startschot. Ik wou snel weg en dan 
maar kijken hoe het ging. Het eerste 
rondje liep Klaas snel bij me weg. Hij is 
ook altijd te snel voor mij hoor, ik ken 
mijn plek. Maar ik moet zeggen dat ik 
heerlijk liep en Klaas had een slechte 
dag denk ik want ik hield hem in het 
zicht en in de laatste ronde liep ik nog 
in. Helaas kreeg hij het in de gaten dus 
met zijn laatste krachten kon hij er nog 
een eindsprint uit persen. 
 
Helaas zijn mijn beide loopmaatjes 
geblesseerd dus een lekkere lange 
duurloop met zijn drieën zit er op het 
ogenblik nog niet in. Maar dat gaat 
ongetwijfeld weer komen. Ik verdenk 
Gerrit  er van dat hij al weer stiekem 
urenlang op de Woldberg traint. Jan 
mag de komende weken nog helemaal 

niks doen maar dat zal ook wel weer 
goed komen. Het duurt alleen altijd 
veel te lang voor je gevoel. 
 
Ik ben laatst maar eens bij een ander 
groepje aangesloten. Alleen is ook 
maar alleen tenslotte. Dus op een 
zaterdag gezellig eens een ander 
rondje gedaan. Terwijl Ron en ik 
onderweg de wereldproblemen 
evalueerden en oplosten, kletsten de 
dames over schoenen, het haar, de 
mannen, de andere dames die ze in de 
wedstrijden tegen komen, en alle 
andere hele belangrijke dingen. 
Kortom, na 24 kilometer hadden de 
dames weinig lucht meer, en dat kwam 
niet alleen van het lopen ☺ 
 
Aanstaande zaterdag Diever. Het zal 
me benieuwen hoe het gaat. De eerste 
lange “duurloop” van het seizoen. Het 
weer lijkt goed te worden. In de 
volgende starter de resultaten van 
deze loop. ☺ 
 

Knipsels 

 

 



 
 

Ook dit jaar is er weer een L.A.-competitie. Bij het schrijven van dit stukje is de Hunebedloop 
reeds gelopen met maar liefs 54 starters aan de start waarvan 45 op de 15 km. Dus een goed 
begin van de L.A.-competitie. Ik hoop dat bij de andere wedstrijden net zoveel of het liefst meer 
starters meedoen, zodat er dit jaar meer deelnemers zijn die aan de 7 wedstrijden komen. Hier 
onder zie je de wedstrijden die meetellen plus de spelregels. Letop de uurloop is dit jaar op een 
woensdag. Ook dit jaar zal ik de puntentelling weer bijhouden. Ik verzoek u dan ook om uitslagen 
van elders gelopen wedstrijden zo spoedig mogelijk aan mij door te geven, zodat ik meest actuele 
stand op de website kan laten plaatsen en iedere maand in de Starter. 
Tel: 0521-515095  e-mail jan.delange@home.nl   
 

Baanwedstrijden op Oerthebaan  en verder de volgende wedstrijden:  

  1.    1500 m  25 april en 27 september 

  2.    3000 m  30 mei en 15 augustus 

  3.    5000 m  05 april en 27 juni 

  4.  10000 m  18 juli 

   

 

  5.  Hunebedloop 15 km                         26 januari 

  6.  Tijdloop  5 km Steenwijk                 16 april 

  7.  Lambertusloop Oldemarkt              03 mei 

  8.  Uurloop Wolvega               07 mei 

  9.  1/2  marathon van Steenwijk 21 juni 

10.  Kolkloop Blokzijl   02 augustus 

11.  Fish Potato Run          13 september 

12.  Reest 1/2 marathon Meppel  11 oktober 

13.  Hele marathon 

 

Spelregels lange-afstand-competitie: 
 
De baanwedstrijden moeten worden gelopen in de periode van 1 april tot 1 oktober. Het maakt niet 
uit waar, en hoeveel je er loopt want op 1 oktober wordt er gekeken wie de snelste tijd heeft 
gelopen. De hele marathon  mag worden gelopen tussen 1 januari en 1 december. Het maakt niet 
uit waar, en hoeveel je er loopt want op 1 december wordt er gekeken wie de snelste tijd heeft 
gelopen.  
 

1. Afzonderlijke puntentelling voor vrouwen tot 35 en 35+, mannen senioren t/m 39 jaar, 
veteranen 40+  en veteranen 50+. 

2. De leeftijd op 1 april is bepalend voor de indeling in de diverse categorieën 
3. Verplicht minstens 7 wedstrijden te lopen om voor het eindklassement in aanmerking te 

komen. 
4. Uit het aanbod van 13 wedstrijden tellen de beste 7 uitslagen mee voor het 

eindklassement. 
5. Wegwedstrijden nummer 1 - 1 punt, nummer 2 - 2 punten, nummer 3 - 3 punten, enz. 
6. Baanwedstrijden snelste 1 punt, volgende 2 punten, daarna volgende 3 punten, enz. 
7. Voor de marathon geldt de snelste 1 punt, volgende 2 punten, daarna volgende 3 punten, 

enz. Als er gelopen wordt met ChampionChip geldt voor de marathonranglijst de netto tijd. 
8. Lopers die in een wedstrijd gelijk eindigen krijgen de punten van hun hoogst geklasseerde 

plaats. 
9. Lopers die minder dan 7 wedstrijden lopen, worden achteraf niet uit de uitslag geschrapt. 
10. Bij gelijk eindigen in het eindklassement telt de uitslag van de laatst tegen elkaar gelopen 

wedstrijd. 
11. Meisjes A en jongens A mogen meedoen. Zij die mee willen doen moeten dit wel voor 

aanvang van de competitie (1 april) aan mij doorgeven. 
 

SUCCES 

LANGE-AFSTAND-COMPETITIE 2008 
 door Jan de Lange 
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e
 bosloop op 2 februari 2008, correctie. 

 
In de uitslag van deze bosloop is een fout geslopen. De tijd van  Egbert Vink bij de mannen 7269 meter is 
29.01 min,  die van Freddie Bouma bij de mannen M40 7260 meter is 29.04 min. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Baanwedstrijd op 8 februari 2008 te Hoorn. 
 

Mannen M60, 10000m:  Harm Bakker   40.02.0+  2
e
. 

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

Uitslag Coopertest te Steenwijk op 10 februari 2008. 

        

12 minuten:        

Koen de Jong NL 3420  Jan Schuttrups NL 2720  Jasper Schuttrups NL 1789 

Egbert Vink 3255  Jan Nijmeijer 2688  Jasper van Harten NL 1639 

Jan de Lange 3245  Bas Schuttrups 2640    

Tessa den Heijer 3134  Geesje Nijmeijer 2553  6 minuten:  

Eddy Oosterkamp 2951  Ryanne Bekius 2437  Amaru Wijman 1269 

Ellen Jansen 2930  Diny Jansen 2241  Amber Bekius 1217 

Claudia Oosterkamp 2770  Wieke Nijmeijer 2020  Wolter Nijmeijer 1078 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Visscher Sport Indoor Gala op 1 maart 2008 te Tuk. 

              

Meisjes pupillen C 40m Ver  Tot.   Jongens junioren D(2e jrs) 50m Hoog Kogel Tot. 

2 Rosalie  Tissingh 8.02 2.76  624    1 Wesley  Smid 8.02 1.30 8.08 1377 

8 Thirza  Kuiper 8.36 2.19  455    3 Joost  Westerkamp 8.30 1.20 6.91 1184 

10 Cayla  Venerius 9.02 2.04  331    4 Jari van Ravenstein 8.66 1.25 6.81 1151 

Jongens pupillen C 40m Ver  Tot.     40m  50m Tot. 

10 Wolter  Nijmeijer 9.56 2.06  267    2 Wesley  Smid 6.86  8.34 911 

Meisjes pupillen B 40m Ver Kogel Tot.   3 Joost  Westerkamp 6.98  8.64 829 

3 Soraya  Servage 7.18 3.16 4.71 1183    Meisjes junioren D(1e jrs) 50m Ver Kogel Tot. 

10 Danielle de Koe 8.81 1.99 2.79 518    8 Sandra  Boxum 8.30 3.55 6.47 1098 

Jongens pupillen B 40m Ver Kogel Tot.   10 Astrid  Wibbelink 8.80 3.31 7.50 1019 

5 Bram  Bijdevaate 7.25 3.00 4.73 1139    11 Saskia  Veen 8.66 3.20 7.33 1012 

13 Kevin  Boes 7.70 2.87 3.36 922    12 Claudia  Oosterkamp 8.75 3.29 6.23 950 

16 Eric  Stuiver 8.16 2.46 4.26 830    13 Iris  Oost 8.59 3.12 6.27 947 

17 Wesley  Hoekstra 7.57 2.69 2.18 801    14 Mathilde  Spitzen 8.89 3.03 7.45 945 

19 Peter  Hoekstra 8.79 2.25 3.63 645    19 Geesje  Nijmeijer 10.54 2.20 3.19 262 

20 Mark van Helden 8.28 2.28 2.52 630      40m  50m Tot. 

Meisjes pupillen A(1e jrs) 40m Ver Kogel Tot.   6 Claudia  Oosterkamp 7.20  8.68 774 

6 Stefanie  Mannes 7.32 3.12 4.89 1160    7 Saskia  Veen 7.18  8.75 766 

8 Lara van Ravenstein 7.88 3.03 4.96 1040    8 Iris  Oost 7.48  8.84 691 

10 Iris de Boer 7.73 3.09 4.14 1021    Meisjes junioren D(2e jrs) 50m Hoog Kogel Tot. 

11 Anika  Westerkamp 7.86 2.85 4.10 947    3 Ellen  Jansen 8.10 1.30 6.52 1274 

Jongens pupillen A(1e jrs) 40m Ver Kogel Tot.   4 Maaike  Schuurman 8.42 1.00 5.54 932 

4 Nick  Rodermond 7.22 3.25 5.49 1246    Jongens junioren C(1e jrs) 50m Ver Kogel Tot. 

5 Julian  Vreeling 7.30 3.43 5.09 1239    1 Vincent  Spitzen 8.33 3.95 6.39 1167 

10 Jannick  Hemstede 8.20 2.65 4.70 893    2 Allaerd  Petter 9.69 3.21 5.34 733 

Jongens pupillen A(2e jrs) 40m Hoog Kogel Tot.   Jongens junioren C(2e jrs) 50m Hoog Kogel Tot. 

8 Jorrit  Leistra 7.90 0.95 4.45 984    3 Pim  Wubben 7.32 1.50 11.68 1869 
Jongens junioren D(1e 
jrs) 50m Ver Kogel Tot.   Meisjes junioren C(1e jrs) 50m Ver Kogel Tot. 

6 Tim de Boer 8.47 3.50 6.34 1048    3 Christa  Smitstra 8.15 3.52 7.71 1191 

8 Dennis  Nieuwenhuis 8.86 3.07 6.97 931    5 Wieke  Nijmeijer 9.52 2.11 3.93 437 

9 Lennert  Petter 9.74 3.09 6.74 789    Jongens junioren B ver pl. kogel pl. 

        Lowie van der Woude 4.29 3 7.14 1 

         Meisjes junioren B 40m  50m Tot. 

         5 Evelien  Wemes 7.25  8.68 486 

           ver pl. kogel pl. 

         Evelien  Wemes 3.46 4 6.44 4 



Meisjes Minipupillen, 425m: Meisjes Minipupillen:
 1 Ilse Rodermond NL 2,04  1 Ilse Rodermond NL 3

Meisjes Pupillen C, 425m: Meisjes Pupillen C:
 1 Amber Bekius 1,44  1 Amber Bekius 3
 2 Rosalie Tissingh 1,47  2 Rosalie Tissingh 6
 3 Cayla Venerius 1,55  3 Cayla Venerius 10
 4 Thirza Kuiper 1,59  4 Thirza Kuiper 10

Jongens Pupillen C, 425m: Jongens Pupillen C:
 1 Thomas van Scheepen 1,50  1 Remco Mulder 3
 2 Thijs Bijdevaate NL 1,54  2 Thomas van Scheepen 6
 3 Wolter Nijmeijer 2,03  3 Wolter Nijmeijer 10

(3) Thijs Bijdevaate NL 6

Meisjes Pupillen B, 850m: Meisjes Pupillen B:
 1 Soraya Servage 3,29  1 Soraya Servage 3
 2 Shae de Graaf 4,46  2 Maud Wiersma 6

 3 Shae de Graaf 9

Jongens Pupillen B, 850m: Jongens Pupillen B
 1 Bram Bijdevaate 3,39  1 Bram Bijdevaate 3
 2 Eric Stuiver 3,45  2 Amaru Wijman 5
 3 Kevin Boes 4,37  3 Eric Stuiver 8

 4 Kevin Boes 12

Meisjes Pupillen A, 850m: Meisjes Pupillen A:
 1 Lisa Haarman 3,31  1 Lisa Haarman 3
 2 Anika Westerkamp 3,36  2 Anika Westerkamp 6
 3 Lara van Ravenstein 3,40  3 Lara van Ravenstein 9
 4 Iris de Boer 3,54  4 Iris de Boer 10

Jongens Pupillen A, 850m: Jongens Pupillen A:
 1 Maurice Bekius 3,21  1 Maurice Bekius 3
 2 Nick Rodermond 3,38  2 Nick Rodermond 6

Meisjes D, 1250m: Meisjes D:
 1 Ellen Jansen 4,40  1 Ellen Jansen 3
 2 Claudia Oosterkamp 4,49  2 Tessa den Heijer 5
 3 Sandra Boxum 5,04  3 Claudia Oosterkamp 8
 4 Ryanne Bekius 5,33  4 Ryanne Bekius 12
 5 Astrid Wibbelink 5,34  5 Sandra Boxum 14
 6 Geesje Nijmeijer 5,44  6 Geesje Nijmeijer 18

Jongens D, 1250m: Jongens D:
 1 Martijn de Vries 4,25  1 Martijn de Vries 3
 2 Tim de Boer 4,34  2 Jari van Ravenstein 7
 3 Jari van Ravenstein 4,42  3 Joost Westerkamp 10
 4 Joost Westerkamp 4,47  4 Jancko Smit 13
 5 Jancko Smit 5,13

Meisjes C, 1250m: Meisjes C:
 1 Wieke Nijmeijer 7,19  1 Wieke Nijmeijer 3

Jongens C, 1250m: Jongens C:
 1 Vincent Spitzen 4,54  1 Vincent Spitzen 4
 2 Frank Wibbelink 5,02  2 Frank Wibbelink 6

Meisjes B, 1250m: Meisjes B:
 1 Evelien Wemes 5,05  1 Evelien Wemes 3

4e bosloop op 23 februari 2008 + einduitslag bosloopcompetitie.



Korte Cross, 1250m: Korte Cross:
 1 Jurry vd Woude NL 3,58  1 Lowie vd Woude 5
 2 Lowie vd Woude 4,04  2 Bram Tigchelaar 10
 3 Martin Kielema 4,07
 4 Bram Tigchelaar 5,20

Jongens A/B, 3630m: Jongens A/B:
 1 Wouter Ploeger NL 13,00
 2 Jorrit Pepping NL (Jongens A) 13,10
 3 Patrick Postma 13,10

Vrouwen, 3630m: Vrouwen:
 1 Ivonne Wessels 15,17  1 Ivonne Wessels 3
 2 Simone Westerbeek 16,46  2 Simone Westerbeek 5
 3 Sylvia Visser 20,07  3 Sylvia Visser 8

Vrouwen V35, 3630m: VrouwenV35:
 1 Margreet Wagteveld 15,55  1 Margreet Wagteveld 3
 2 Hilda Knol NL 19,52
 3 Jeannette Kostwinder NL 20,07
 4 Angelica Braam NL 20,54

Vrouwen V45, 3630m: Vrouwen V45:
 1 Toos de Vries 16,09  1 Wilma van Galen 3
 2 Grietje Boxum 21,09  2 Toos de Vries 6

 3 Linda Wibbelink 8

Vrouwen, 7260m: Vrouwen:
 1 Jazlin Ruinemans 29,10

Mannen, 7260m: Mannen:
 1 Jan Scheenstra 25,13  1 Egbert Vink 4
 2 Stefan Postma 26,20  2 Jan Willem Krom 13
 3 Tjeerd Popkema NL 26,32
 4 Egbert Vink 27,34
 5 Erik Driesen NL 30,00
 6 Robbert Verhulst NL 32,51
 7 Jan Willem Krom 33,53

Mannen M40, 7260m: Mannen M40:
 1 Klaas vd Veen 27,53  1 Klaas vd Veen 3
 2 Freddie Bouma 27,59  2 Freddie Bouma 9
 3 Pieter Jan Vlaming NL 28,10  3 Jebbe Westerbeek 15
 4 Harm Kolvoort 29,43  4 Harm Kolvoort 17
 5 Martijn Bijdevaate NL 29,59 (3) Martijn Bijdevaate 14
 6 Jebbe Westerbeek 30,30
 7 Ron Bos 31,33
 8 Alfred Ubels NL 32,00
 9 Bert Slagter 32,16
10 Gert Jan vd Beek NL 36,57
    Joop Prins (3630m) 20,44

Mannen M50, 7260m: Mannen M50:
 1 Jan de Lange 28,59  1 Jan de Lange 3
 2 Rudy Wanders 31,48  2 Rudy Wanders 6
 3 Lieuwe Dirksma NL 34,58  3 Jaap van Weenen 12
 4 Jan Nijmeijer 36,15  4 Jan Nijmeijer 13

Mannen M60, 7260m: Mannen M60:
 1 Harm Bakker 28,23  1 Harm Bakker 3

4e bosloop op 23 februari 2008 + einduitslag bosloopcompetitie, vervolg:



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zaterdag 26 januari Havelte (Hunebedloop) zondag 17 februari  Appelscha 4e running cross

Ds 15km 2e Jazlin Ruinemans 1.04.45 H45 10km 9e Freddie Bouma 41.58

3e Ivonne Wessels 1.06.19 12e Jebbe Westerbeek 44.56

4e Martine Winters 1.13.11 H recr ca 10km Rudie Wanders 47.16

D35 15km 2e Margreet Wagteveld 1.13.07 Jaap van Weenen 51.40

5e Alien Stuifzand 1.16.12 Jan Nijmeijer 56.22

7e Annelies van Buiten 1.19.08 Ds  4km 6e Ivonne Wessels 17.54

9e Geke Naaktgeboren 1.19.24 8e Simone Westerbeek 19.22

18e Yvonne Kemp 1.29.09 D35  4km 2e Margreet Wagteveld 18.30

20e Helga Dekker 1.31.53 5e Annelies van Buiten 21.10

D45 15km 1e Wilma van Galen 1.13.13 D45 4km 1e Toos de Vries 18.49

3e Trees van Veen 1.15.15 2e Wilma van Galen 18.55

4e Ineke van Dalfsen 1.15.18 JB  3km 5e Lowie vd Woude 9.53

6e Toos de Vries 1.16.43 JC  2km 16e Vincent Spitzen 8.05

14e Jannie Kielema 1.22.58 18e Alleard Petter 8.13

16e Anny Vrielink 1.25.10 MC  2km 16e Wieke Nijmeijer 10.54

21e Jenny Braad 1.26.10 JD1  1km 14e Lennert Petter 4.30

22e Ineke Blauw 1.27.06 JD2  1km 5e Martijn de Vries 3.11

23e Anita Blankvoort 1.28.22 10e Jari van Ravenstein 3.26

25e Jaqueline Ketel 1.29.14 MD1  1km 1e Tessa den Heijer 3.09

30e Joke vd Veen 1.36.36 2e Claudia Oosterkamp 3.15

31e Wea ter Wal 1.41.52 11e Sandra Boxum 3.45

D  8km 2e Simone Westerbeek 41.33 14e Mathilde Spitzen 3.57

3e Linda Wibbelink 41.59 20e Geesje Nijmeijer 4.25

10e Adri Sluis 45.58 MD2  1km 2e Ellen Jansen 3.07

13e Henny Lukens 46.33 10e Ryanne Bekius 3.41

14e Marjoke Eikelenboom 46.35 JPA1  0,8km 4e Nick Rodermond 2.27

21e Fenna Jansen 48.38 11e Rory Oosterkamp 2.44

22e Wieneke Bolding 49.11 14e Obbe Tibben 2.53

31e Grietje Boxum 52.43 MPA1  0,8km 6e Lara van Ravenstein 2.41

34e Astrid Vreeburg 55.13 10e Iris de Boer 2.55

11e Stefanie Mannes 2.57

zondag 3 februari  Apeldoorn  (Midwintermarathon) JPB 0,8km 4e Amaru Wijman 2.40

H 18,5km 1159e Jebbe Westerbeek 1.46.56 5e Eric Stuiver 2.43

D  18,5km 11e Jazlin Ruinemans 1.20.49 MPB  0,8km 2e Soraya Servage 2.27

252e Simone Westerbeek 1.46.55 JPC 0,8km 7e Remco Mulder 2.57

396e Gerlies Maakal 1.53.17 8e Wolter Nijmeijer 3.29

MPC 0,8km 4e Amber Bekius 2.48

zondag  3 februari  Sneek 6e Rosalie Tissingh 2.53

H 8,5km 21e Jan de Groot 34.23 eindklassement

vrouwen 3e Ivonne Wessels

zaterdag 9 februari  Heerenveen, Heideloop vrouwen 45+ 2e Wilma van Galen

H  15km 1e Jan Scheenstra 51.08 3e Toos de Vries

8e Hans Versteeg  40+ 1.04.01 MD 2ejaars 3e Ellen Jansen

MD 1e jaars 1e Tessa den Heijer

zaterdag 9 februari Leeuwarden, Wielenloop 2e Claudia Oosterkamp

D45 9,8km 3e Adri Sluis 53.07 MPB    1e Soraya Servage

MPC    3e Amber Bekius

zaterdag 9 februari  Aalten  Gel-Ov cross circuit

JB 6km 6e Lowie vd Woude 21.34 zaterdag 23 februari  Langezwaag  wegloop

D45 10km 1e Adri Sluis 55.16

zondag 10 februari  Schoorl H50  10mijl 16e Thijs vd Vegt 1.22.21

H35 1/2 mar 68e Raymond Blaeser 1.38.18 D45 10mijl 6e Anita Blankvoort 1.35.02

H45 1/2 mar 8e Heerke Postma 1.22.21 D35 1/2mar 3e Annelies van Buiten 1.54.19

NK JA 10km 12e Stefan Postma 36.08 D45 1/2mar 2e Wilma van Galen 1.44.26

Deze pagina is mogelijk, indien u uw gelopen tijd doorgeeft. Niet alle uitslagen staan namelijk

op internet. Hans en Jolanda Hes, 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

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

01 april Amersfoort baan senioren/masters/junioren 20.00 uur

05 april Groningen wegloop 21,1km-10,5km-7km 14.00 uur

05 april Menaldum wegloop 21,1km-16,1km-10km-5km 11.00 uur

05 april Meppel baan pupillen 09.30 uur

05 april Ommen bosloop 21,1km-10,7km-5,6km 13.30 uur

05 april STEENWIJK baan senioren/masters/junioren (1e BCNN) 10.00 uur

06 april Lelystad wegloop 15km-10km-7,9km-5,6km-5km-2,5km 11.00 uur

06 april Zwolle wegloop Ekiden 42,2km estafetteloop 12.30 uur

07 april Dronten baan 5000m-3000m 19.30 uur

08 april Hoogeveen wegloop 4,4km 19.30 uur

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

09 april Oude Willem (Diever) bosloop 21,1km-16,1km-10km-8km-5km-2,5km 19.30 uur

10 april Zwolle baan 5000m-coopertest 19.30 uur

12 april Burgum wegloop 21,1km-12km 11.00 uur

12 april Heerenveen baan junioren-CD/pupillen 10.00 uur

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

16 april Lekkum wegloop 16,1km-10km-5km-2,5km 19.00 uur

16 april STEENWIJK wegloop tijdloop 19.30 uur

17 april Kampen wegloop 1609m (Kamper Mijl) 19.30 uur

17 april Zwolle baan senioren/masters/junioren-AB werpen 19.15 uur

18 april Hardernberg wegloop 10km-5km-1km 18.15 uur

19 april Assen baan 1e wedstrijd CD-competitie ?

19 april Bolsward wegloop 15km-10km-5km-2,5km 11.00 uur

19 april Leeuwarden baan 1e wedstrijd pupillencompetitie 10.00 uur

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

20 april Hoogeveen wegloop 16,1km-8km-0,3km 12.30 uur

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

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

23 april Oude Willem (Diever) bosloop 21,1km-16,1km-10km-8km-5km-2,5km 19.30 uur

25 april Erica wegloop 10km-5km 19.00 uur

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

25 april STEENWIJK baan 1e medaillewedstrijd alle klassen 18.45 uur

27 april Drachten baan 1e wedstrijd seniorencompetitie ?

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

28 april Nieuwolda wegloop 10km-7,5km-5km-2,5km 19.30 uur

29 april Harderwijk baan 10000m-5000m-coopertest 19.15 uur

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

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

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

30 april Norg wegloop 21,1km-10km-3km-2km-1km-0,5km 14.00 uur

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

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

of deze wedstrijd gehouden wordt. Dit voorkomt teleurstelling.

Ook is er vaak een tijdschema of een aanvangstijd bekend. Jolanda Hes.    


