


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/Ivonne

18.00-19.15 C/D junioren Oerthebaan Tineke/Annabelle

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

penningmeester vacant

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:

Fam. Doevendans 0521 522 514 Rob en Ella de Jong
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In dit nummer 

 

Redactioneel 
door Sietske Sterkenburgh 

Beste lezers, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier is de derde Starter van dit jaar. Deze Starter is 
een week later dan gepland. De hoofdoorzaak van de 
week vertraging, was het aantal stukken dat we 
hadden ontvangen op de oorspronkelijke deadline. Dit 
was namelijk praktisch niks. Dit had natuurlijk te 
maken met de rustige periode die we hebben gehad. 
In de afgelopen periode waren er weinig 
loopevenementen en de baanatletiek was nog niet van 
start gegaan. De week uitstel heeft ervoor gezorgd dat 
er nu dan toch een leuke Starter kon worden gemaakt, 
omdat we na de deadline gelukkig wel wat stukjes 
binnen hebben gekregen. Daarnaast is de redactie 
zelf ook weer actief geweest om wat clubleden een 
stukje te laten schrijven. Helaas gaat dit soms 
moeizaam. Daarom zijn we des te blijer met de 
mensen die ons wel iets willen aanleveren. 
 
In deze Starter kun je een aantal aankondigingen 
vinden, worden vier sponsoren voorgesteld, en zijn de 
vertrouwde rubrieken aanwezig zoals: De jeugd van 
tegenwoordig, Het Estafettestokje en Gerstenat en 
vette friet.  
 
Op zondag 6 april werd de Ekiden in Zwolle 
gehouden. Hierbij deden 6 groepen met Start 78 leden 
mee. Dit is zo ik heb gehoord een record aantal voor 
Start 78. Ron Bos was ook een van deze deelnemers. 
Hij wilde voor het clubblad wel een verslag schrijven, 
die je dan ook in deze Starter kunt vinden. Bedankt 
hiervoor!  
 
Op zaterdag 5 april had Start 78 de 
Trainingspakkenwedstrijd georganiseerd. Deze 
baanwedstrijd was een behoorlijk succes met een 
groot aantal deelnemers. Veel atleten hebben hier 
uitstekend hun best gedaan. En de eerste persoonlijke 
records zijn alweer verbroken. Thijs Stienstra is actief 
geweest met foto’s knippen van dit evenement. Zijn 
foto’s kun je vinden op de website www.mijnalbum.nl. 

 
Veel leesplezier. 

 

Voorjaar 
 

 

Inhoudsopgave 
Van de voorzitter          3 
Oproep                  3 
Feestcommissie           4 
Boerenmiddag            4 
Jan Driegen halve marathon 5 
Verjaardagskalender       5 
Sponsoren               6 
De jeugd van tegenwoordig  7 
Openingswedstrijd H’veen   8 
Ekiden?                 9 
Het estafettestokje        10 
De startvogels rocken door 11 
Starterspret             13 
Gerstenat en vette friet    16 
Uit de kranten…          17 
Uitslagen               18 
Agenda                22 
 

 
De trainingspakken-
wedstrijd werd goed 
bezocht.  
De weersomstandig-
heden werkten 
geweldig mee. 
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Van de voorzitter 
Rob van der Wel 

 

 
Gelukkig is het weer voorjaar en zit 
zelfs onze openingswedstrijd er al 
weer op. Ik was daar deze keer niet bij, 
omdat ik met een groep 
sportievelingen in Berlijn was om daar 
mee te doen aan de halve marathon. 
Een geweldige ervaring was dat! Ik 
was nog nooit in Berlijn geweest dus 
alles was nieuw. Grote stad, minder 
druk dan Parijs, maar toch 
imponerend. Niet in het minst om de 
geschiedenis die zich daar heeft 
afgespeeld en waar de 
Gedächtniskirche zo indringend van 
getuigt. Geweldige organisatie daar en 
heel fijn om daar met een aantal 
gelijkgestemde mensen een aantal 
dagen te hebben kunnen doorbrengen. 
Niet in het minst om onze bezoekjes 
aan diverse Irish Pubs (!). 
Zo terugkijkend op de Algemene 
Ledenvergadering is er in ieder geval 
één kwestie die mij (en de andere 
bestuursleden) erg bezig houdt en dat 
is het feit dat wij nu geen 
penningmeester meer hebben. Elders 
in dit clubblad kun je een dringende 
oproep lezen. 
Frenk Wubben heeft zijn taken als 
penningmeester neergelegd en maakt 
nu deel uit van de groep Wegwerkers 
die op zijn beurt weer deel uit maakt 
van de WOC. In ieder geval hoop ik 
dat wij zeer snel iemand vinden die de 
taak van penningmeester binnen ons 
bestuur wil komen vervullen. 
Verder werd er bij de ALV natuurlijk 
stilgestaan bij het 30-jarige bestaan 
van de vereniging én bleek mijn vrouw 
Ina Gerding door de andere 
bestuursleden tot clubvrouw van het 
jaar 2007 te zijn benoemd! Het spreekt 
vanzelf dat ik mij met die keuze niet 
heb bemoeid, maar ik ben het er wél 
mee eens omdat ik weet hoe 
ontzettend veel tijd zij in onze 

vereniging steekt. Gefeliciteerd Ina! En 
verder… kijk maar op de website waar 
onder andere foto’s op zijn geplaatst 
van de schitterende verjaardagstaart 
die het bestuur aan de aanwezigen 
cadeau had gegeven. 
Dan geef ik in dit stukje ook een pluim. 
Die gaat dit keer naar de Gemeente 
Steenwijk. Het bestuur had een 
gesprek met vertegenwoordigers van 
de gemeente over de toestand van de 
baan. In het bijzonder werd daarbij 
aandacht geschonken aan de slechte 
toestand van de discuskooi. Die kooi 
was om veiligheidsredenen niet langer 
bruikbaar en het doorgaan van onze 
openingswedstrijd stond zelfs ter 
discussie. Alle ‘ambtelijke poespas’ 
werd omzeild en wij konden direct actie 
ondernemen wat de mensen uit de 
WOC dan ook deden. In de week vóór 
de openingswedstrijd is er met man en 
macht (onder leiding van Rob de Jong) 
gewerkt aan de realisatie van de 
discuskooi en de kooi was dan ook nét 
op tijd klaar. Bedankt Gemeente 
Steenwijk! 
Verder vraag ik jullie aandacht nog 
even voor een stukje wat elders in het 
blad staat over de activiteit die wordt 
gehouden voor de jeugd op zaterdag 
31 mei. De trainers geven briefjes mee 
die je ook bij hen weer kunt inleveren. 
Graag dit dan zo spoedig mogelijk 
doen zodat de Jeugd- en de 
Jubileumcommissie op tijd alles 
voorbereid kunnen hebben. 
 

OPROEP 
Rob van der Wel 

 

Het bestuur van Start78 is niet meer 
compleet. Wij hebben geen nieuwe 
penningmeester kunnen vinden en die 
situatie kan niet blijven voortduren. 
Ik roep jullie dan ook op om ons bij het 
vinden van een geschikte kandidaat te 
helpen! Het spreekt vanzelf dat de man 
of vrouw in ieder geval enigszins op de 
hoogte moet zijn van de 
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administratieve zaken die tot het 
takenpakket van de penningmeester 
horen, maar je wordt uiteraard 
ingewerkt en op de hoogte gebracht 
van alle ‘ins & outs’. Als 
penningmeester maak je deel uit van 
het bestuur, dat in ieder geval één 
maal per maand vergadert. 
Wanneer je belangstelling hebt of 
iemand weet die mogelijk een 
geschikte kandidaat is, dan verzoek ik 
je contact op te nemen met één van de 
bestuursleden. Wanneer je wilt weten 
wat de functie inhoudt dan kun je 
contact opnemen met Frenk Wubben 
(wubben@freeler.nl) die je alles over 
de taak en inhoud kan vertellen. 
 

Feestcommissie 30- 
jarig bestaan Start ‘78 

Folkert Sterkenburgh 

 
In november heeft het bestuur een 
feestcommissie in het leven geroepen 
die bij verschillende gelegenheden van 
Start 78 iets gaat organiseren. Deze 
commissie bestaat uit: Jolanda van 
Zanten, Wilma van Galen, Marina 
Petiet, Bennie Overvelde, Rob van der 
Wel en Folkert Sterkenburgh. 
 
Bij de nieuwjaarsreceptie hadden we 
een verloting en knieperties bakken 
georganiseerd. Op 31 mei wordt er een 
boerenmiddag voor de jeugd 
georganiseerd in samenwerking met 
de jeugdcommissie. In overleg met de 
“wegwerkers” wordt er ook wat 
georganiseerd op 21 juni met de Jan 
Driegen halve marathon en op 20 
september met de 100 km 
estafetteloop. ’s Morgens 30 augustus 
wordt er vanuit de boerderij van ons 
een loop met hindernissen gehouden 
(survivalloop). En natuurlijk tijdens de 
30 van de 30ste wordt het 30 jarig 
bestaan gevierd. Voor de jeugd vanaf 
de basisschool zijn we ook nog iets 
aan het verzinnen. We zullen met 

enkele activiteiten wel eens een 
beroep op u kunnen doen. Met elkaar 
maken we er wat moois van! 
 

Boerenmiddag 
 
Jongens en meisjes, omdat Start’78 30 
jaar bestaat organiseert de jubileum-
commissie op zaterdag 31 mei samen 
met de jeugdcommissie een gezellige 
middag voor jullie. Vanaf één uur zijn 
jullie welkom in het clubhuis en op de 
atletiekbaan! Wat er allemaal gaat 
gebeuren weten wij voor een deel zelf 
nog niet maar het wordt in ieder geval 
een doldwaze middag waarin wij 
allemaal spelletjes doen die op de een 
of andere manier met een boerderij te 
maken hebben. Welke spelletjes dat 
allemaal worden, dat blijft een 
verrassing. Maar ik kan jullie wél 
vertellen dat er bij de 
jubileumcommissie erg werd gelachen 
toen wij zo maar wat voorbeelden 
bedachten… Wij denken dat we tot 
ongeveer 5 uur bezig zijn, waarna wij 
de middag afsluiten met een 
eenvoudige barbecue (patatje, 
hamburgertje, worstje). 
Wat kost dat dan allemaal wel niet? 
Nou, dat valt erg mee want je betaalt 
voor de hele middag 4 euro. En dat is 
inclusief de barbecue en ranja. 
Wat moet je doen wanneer je er bij wilt 
zijn? Opgeven bij je trainer of trainster 
uiterlijk vóór 2 mei. Dan weten wij 
hoeveel kinderen er komen en kunnen 
de spellen worden ingedeeld. 
Deze uitnodiging geldt voor de mini-
pupillen, de pupillen en alle junioren. 
Met de eventuele indeling in ploegen 
wordt natuurlijk met de leeftijd rekening 
gehouden. 
Van jullie trainer krijg je nog een briefje 
mee. Enne… wanneer jullie het leuk 
vinden om een vriendin of vriendinnetje 
mee te nemen, dan mag dat. Niet meer 
dan één extra persoon per lid. En nog 
een ding… vergeet niet om droge leren 
mee te nemen en een handdoek. 
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21 juni 2008 
 
Dit jaar wordt op 21 juni de 2e editie van de JAN DRIEGEN halve marathon 
gehouden. 
Hou deze datum dus vrij om er samen weer een mooi loopfeest van te maken. Kom 
je niet als loper dan willen we graag dat je meedoet als vrijwilliger. Aanmelden kan 
alvast bij: jdhalvemarathon@live.nl 
En natuurlijk bij de wegwerkers : Grietje Boxum, Jaap van Weenen, Rudy Wanders, 
Trees van Veen. 
 
 

 

Jarig in meiJarig in meiJarig in meiJarig in mei      

 

    

         

Alvast van harte gefeliciteerd en      

een fijne dag toegewenst namens 'Start 78'     
         

         

         

mei         

1-5 Frank Groen 17-5 Angenita Bos 26-5 Jancko Smit  

5-5 Klaas Lok  17-5 Annelies van Buiten 27-5 Janetta Wanders 

7-5 Maurice Bekius 17-5 Piet Hendriks 28-5 Ysbrand Visser 

8-5 Henny Janssen 17-5 Linda Wibbelink 29-5 Ria Bollen  

9-5 Henny Lukens 18-5 Ines Grevelink 30-5 Jan de Groot  

10-5 Cayla Venerius 18-5 Pim Wubben  30-5 Fedde Hop  

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

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

         

         

Nieuwe leden        

Wesley Hoekstra -Pupil B  Jarno Kuiper - Minipupil    

Jari Boxum - Junior D  Frank Groen - Minipupil    

Marten Algra - Pupil C  Rachid Bouchhida - Recreant   

Thijn Veltman - Pupil C  Bertus Molenaar - Recreant   

Patricia Schram - Recreant       
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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: 
 
 

Buitengoed 
Fredeshiem in de Bult 
 
Buitengoed Fredeshiem biedt op het 
eigen 14 ha lommerrijke domein o.a. 
een karakteristiek hoofdgebouw met 
nieuw ingerichte gastenkamers, 
comfortabele vakantiehuizen en een 
sfeervol oud-Saksisch rietgedekt 
boerderijtje. Buitengoed Fredeshiem 
sponsort Start’78 via een reclamebord. 
Dit reclamebord is aangebracht door 
Frenk Wubben 
 

Schildersbedrijf 
Steenwijk 

Schildersbedrijf- Glasservice Steenwijk 
is een allround bedrijf. Zij verzorgen al 
uw schilderwerk, beglazingswerk, 
kitwerk, houtrotreparatie en 
wandafwerking. Ze zijn toegerust voor 
zowel grote, als kleine projecten en 
hebben ervaring met de nieuwste 
technieken. Zij investeren in kwaliteit! 
Schildersbedrijf Steenwijk sponsort 
Start’78 via een reclamebord. Dit 
reclamebord is aangebracht door ons 
lid Jan Bos.  

Rabobank in Steenwijk 

De Rabobank Groep is een financiële 
dienstverlener op coöperatieve 
grondslag met een zeer breed aanbod 
van financiële diensten en producten. 
Zij vindt haar oorsprong in de lokale 

kredietcoöperaties die ruim honderd 
jaar geleden in Nederland werden 
opgericht. De Rabobank sponsort 
Start’78 via een reclamebord 

Croissanterie La 
Fontaine in 
Heerenveen 

Croissanterie La Fontaine bestaat al 
enkele jaren op één van de mooiste 
plekjes van het dorp, midden in het 
centrum aan het Gemeenteplein van 
Heerenveen. De croissanterie heeft 
een gezellige sfeer, vlotte en snelle 
bediening en betaalbare prijzen. 
Croissanterie La Fontaine sponsort 
Start’78 via een reclamebord. Dit 
reclamebord is aangebracht door 
Jolanda Eggink. 

Moes bedden in 
Wolvega 

Moes bedden geeft een optimaal 
slaapadvies. Persoonlijk advies en 
optimale service staan hoog in hun 
vaandel. Moes bedden levert 
ondermeer slaapkamers, comfortabele 
slaapsystemen, matrassen, kussens, 
kleurrijk beddengoed en linnenkasten. 
Moes bedden sponsort Start’78 via een 
reclamebord. Dit reclamebord is 
aangebracht door Peter Wemer. 

Van den Akker 
Loonbedrijf in 
Nijeholtwolde 

Van den Akker loonbedrijf vindt u in 
Nijeholtwolde en sponsort Start’78 via 
een reclamebord. Dit reclamebord is 
aangebracht door Cindy van den 
Akker. 
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De jeugd van 
tegenwoordig 

Belevenissen van een recreatieve trainer 
 

Tot mijn grote schrik zie ik dat de 
deadline voor de kopij nog maar 1 dag 
van me verwijderd is! 
Maar tot mijn grote(re) geluk heb ik 
nog weer genoeg te vertellen☺ op dit 
moment geef ik nu dinsdag eerst de A2 
pupillen en de D junioren train van 
18:00-19:15. Wat ik dus altijd al deed. 
En vanaf heden nu ook, van 19:15 tot 
20:30, het overige (oudere) stelletje 
ongeregeld! Dus ik zal de 
gebeurtenissen tijdens die trainingen 
nu ook meenemen, tot grote spijt van 
sommige atleten. Uiteraard zagen ze 
zichzelf al in de wist-je-datjes 
verschijnen.  
Wat de laatste tijd wel erg opgevallen 
is tijdens de trainingen, is het slechte 
weer. Sterker nog, het weer is zo 
slecht geweest dat sommige 
onderdelen maar matig aan bod zijn 
gekomen. Daarmee doe ik meteen een 
beroep op de weergoden! HELP 
ONS!!! Hoogspringen kunnen we 
alleen nog maar met droog weer doen, 
bleek na de indoor in Tuk,  en dat 
droge weer is iets wat ik de laatste 2 
maanden bijna niet gezien heb op 
dinsdag�. Ook dit slechte weer heeft 
wel weer wat gezelligs. Een aantal 
extra krachttrainingen moeten soms 
ingelast worden, wat wel weer goed is 
voor de sfeer en gezelligheid in de 
groep.  
En ik moet eerlijk zeggen dat het sinds 
tijden niet meer zo gezellig is geweest!  
Ook nu kijk ik naar buiten en heb het 
idee dat het vanavond weer niet droog 
blijft. En ik zie, heel positief bekeken!, 
weer hoogspringen op het programma 
staan. Hopelijk klaart het heel  snel op 
en kunnen we dit onderdeel eindelijk 
weer eens beoefenen op dinsdag! 
 
 

Wist je Dat: 

• Christa S. zichzelf erg 
aantrekkelijk vindt? 

• Sharon B. erg in trek is bij 3 
jongens? 

• Ellen J. nu denkt dat ze een 
vriendje heeft, ze van al het 
gezeur af is? 

• Lukas W. en Vincent S. toch 
stiekem graag kinderspelletjes 
spelen? 

• Nu ook Frank G. een veterstrik 
cursus nodig heeft? 

• Mathilde S. dezelfde cursus 
opnieuw mag gaan volgen? 

• Kogelstoten tijdens een 
sneeuwbui voor de (on)nodige 
koude handen zorgt? 

• Ik nu ook met de groep van 
19:00 – 20:30 te maken krijg op 
dinsdag en deze mensen dus 
ook in de wist-je-datjes betrek? 

• Evelien W. nu ook weet wat het 
organiseren van een fun-in-
atletics inhoudt! 

• Krachttrainingen met Pim W. 
Bram W. Evelien W. voor de 
nodige spierpijn zorgt? 

• Ik hier wel 4 dagen last van heb 
gehad? 

• Er teveel over Annabelle L. te 
vertellen is dat ik dit hier niet 
allemaal op ga noemen? 

• Daarnaast stappen met haar 
altijd voor leuke verassingen 
zorgt? 

• De fun-in-atletics een zeer 
geslaagd evenement was. 
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Openingswedstrijd 
Heerenveen Pupillen 

Tineke Jonkman 
 

Op zaterdag 12 april was er de 
openingswedstrijd in Heerenveen. Ja, 
de C/D junioren hadden de eerrste 
wedstrijd een week ervoor al gehad bij 
ons zelf, maar vandaag was de eerste 
krachtmeting ook voor de pupillen. Het 
was gelukkig droog al stond er een 
behoorlijk stevige en frisse wind. 
Bij de meisjes pupillen C behaalde 
Rosalie een 1e plaats op de 3-kamp 
met 7.8 seconden op de 40 meter en 
net geen 3 meter ver, het werd 2.99 
meter !!! Thirza legde heel knap beslag 
op de 2e plaats met 8.0 seconden op 
de 40 meter en 2.70 meter ver, terwijl 
Cayla de 7e plaats behaalde met o.a. 
13.05 meter bij het balwerpen. Ook op 
de 600 meter een dubbelslag voor 
Rosalie en Thirza. Rosalie werd 1e 
met een tijd van 2.40.7 minuten, terwijl 
Thirza ook hier beslag legde op de 2e 
plaats in 2.41.7 minuten. Cayla werd 
6e in 3.07.7 minuten. 
Bij de jongens pupillen C werd Remco 
5e met een p.r. op het verspringen met 
2.49 meter, en Wolter werd 6e met 2 
p.r.'s op de 40 meter 9.0 seconden en 
bij het verspringen 2.27 meter. Op de 
600 meter werd Remco heel knap 3e 
in een nieuw p.r. van 2.25.6 minuten. 
Soraya was wederom een klasse apart 
bij de meisjes pupillen B. Winst op de 
driekamp met o.a. 6.7 seconden op de 
40 meter en 1.05 meter bij het 
hoogspringen. Daarnaast ook winst op 
de 1000 meter welke ze zonder enige 
tegenstand liep in een nieuw p.r. van 
3.53.9 minuten !!! 
Amaru werd 7e op de driekamp bij de 
jongens pupillen B met 7.9 seconden 
op de 40 meter en 4.50 meter kogel. 
Zeer verrassend was zijn 3e plaats op 
de 1000 meter in ook al een nieuw p.r. 
van 4.04.3 minuten!!!  
Bij de meisjes pupillen A 1e jaars, werd 

Iris 6e met een nieuw p.r. bij het 
verspringen met 3.39 meter, terwijl 
Lara hier 9e werd met ook een nieuw 
p.r. bij het verspringen met 3.09 meter. 
Op de 1000 meter een mooie 3e plaats 
en nieuw p.r. voor Lara in 4.05.6 
minuten, terwijl Iris hier 6e werd in een 
evenaring van haar p.r. van precies 
4.34.0 minuten !!! Bij de jongens 
pupillen A 1e jaars werd Nick 6e op de 
3-kamp met 10.0 seconden op de 60 
meter en 20.19 bij het balwerpen. Rory 
werd 9e met 3.13 meter bij het 
verspringen en 17.39 meter bij het 
balwerpen. Een zeer verrassende 2e 
plaats voor Rory op de 1000 meter, 
helaas net op het laatste stukje nog 
voorbijgelopen na de hele race op kop 
te hebben gelopen, maar Rory heel 
knap op je eerste wedstrijd, zijn tijd 
was 3.53.3 minuten. Nick werd 8e in 
4.12.4 minuten. Bij de jongens 2e jaars 
A pupillen werd Jorrit 11e op de 3-
kamp met 2.91 meter bij het 
verspringen en 4.76 meter bij het 
kogelstoten.  
 
‘s Middags was het de beurt aan de 
C/D junioren. Doordat er ook de MILA 
training was, misten wij toch een aantal 
atleten die normaal altijd meedoen aan 
de wedstrijden. Bij de meisjes D 
haalde Sandra de finale bij het 
verspringen en werd 7e met 3.51 
meter en met de kogel kwam ze tot 
een nieuw p.r. van 7.19 meter. Iris 
miste op 1 centimeter net de finale bij 
het verspringen, ze werd 9e met 3.35 
meter en liep 10.0 seconden op de 60 
meter. Tessa liep haar eerste 600 
meter en deed dit zeer goed. Zij werd 
2e in een knappe tijd van 1.53.8 
minuten !!Geesje kwam met de kogel 
tot 3.38 meter. Okke kwam bij de 
jongens D tot 12.3 seconden op de 80 
meter en sprong 3.19 meter ver. 
Lennert behaalde de finale bij het 
speerwerpen en werd 6e met een 
nieuw p.r. van 21.73 meter en hij 
stootte de kogel naar 6.70 meter. Bij 
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de meisjes C kwam Wieke tot 2 p.r.'s 
kogel met 4.26 meter en discus 11.83 
meter, en met dit laatste nummer 
behaalde Wieke haar eerste prijs! Bij 
de jongens C kwam Allaerd met speer 
in de finale en gooide hij een nieuw p.r. 
van ruim 22 meter, verder liep hij de 
100 meter in 18.1 seconden. Marco 
behaalde de finale bij het kogelstoten 
en kwam nu met een 4 kg kogel tot 
een ruim nieuw p.r van 7.61 meter bij 
het speerwerpen kwam hij tot 16.29 
meter.  
Al met al veel nieuwe p.r's op deze 
eerste wedstrijd van het nieuwe 
baanseizoen !!! 

 

Ekiden? 
Ron Bos 

 

Gerstenat en vette friet, een column 

die je vast wel kent. In die context 

moet dit ook zien. Ik zat op een 

verjaardag aan het gerstenat en vette 

friet toen ik gebeld werd door ene 

mevrouw Sterkenburgh. Nu ben ik nog 

niet zo lang lid van Start maar bij die 

naam begon toch een belletje te 

rinkelen. Of ik een stukje in de Starter 

wilde zetten omtrent de Ekiden te 

Zwolle. 

Ach waarom ook niet dacht ik. 

Nu zit ik achter m’n pc en denk: ach, 

waarom???? Maar goed wie A zegt… 

Ik werk bij de gemeente 

Steenwijkerland dus ken ik Grietje ook. 

Wie kent Grietje niet. En Grietje kent 

mij. De grote regelaar, en voordat ik 

het wist zat ik in het team van 

gemeente Steenwijkerland. Ik vond het 

best …… maar stelde gelijk de vraag: 

Wat het is, een Ekiden?? 

Dat bleek een marathon lopen met 6 

personen waarbij verschillende 

afstanden kunnen worden gelopen, 5, 

7.2 en 10 km. 

Leek mij leuk, maar dan wel de 10 

kilometer. Een dag onder de pannen 

en dan nog minder lopen dan 10 trok 

me niet zo. Ook nog even via de site 

van de Ekiden wezen neuzen en daar 

stond zo veel informatie op …. het 

werd steeds leuker. Vooral de foto’s, 

het kon niet op. Hempjes en korte 

broeken. Het leek wel of in Zwolle altijd 

de zon scheen. 

De woensdag voor de Ekiden had de 

weervoorspeller het echter nog niet 

begrepen. Harde wind, kans op regen, 

sneeuw en hagelbuien. Slik … 

Nou dan maar wat reserve kleding in 

de tas …. waterdicht wel te verstaan. 

Wij, Margreet en ik gingen de zondag 

rechtstreeks naar Zwolle, (Margreet is 

m’n vriendin, loopt ook bij Start, werkt 

ook bij de gemeente …. snap je het 

nog??). De rest van het team zouden 

we daar treffen. Freddie en Klaas 

waren er al. Wij waren knap op tijd 

maar ze waren weer eerder. Parcours 

verkennen vraagt tijd.  

Op een paar spetters na stonden we 

heerlijk in het zonnetje te wachten op 

de rest van ons team (Simone W., 

Trees van Veen, Grietje B., Astrid W.)  

en andere teams. Start had nog meer 

afgevaardigden en met wat aanwas 

erbij bleken er vier teams bij elkaar 

gesprokkeld te zijn. Ik had de 

twijfelachtige eer om in het team te 

zitten met vijf dames. 

De gang van zaken kende ik niet … 

heleboel mensen kende ik niet, of wist 

niet dat ze bij een team hoorden ….. 

Lekker rommelig. Afwachten en het 

komt vast wel goed ……. dacht ik. 

Startnummers gekregen en een beetje 

warm gaan draaien en wat zeuren met 

deze en gene. 

Ene Astrid was al naar de start. Die 

zou de 5 km gaan lopen. En bij die 

Astrid zat ik in het team. En als Astrid 
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binnen was, moest ik haar sjerp 

overnemen want ik moest als tweede. 

En ik wist nog steeds niet hoe die 

Astrid er uit zag. Gelukkig werd ik door 

m’n teamleden uit de brand geholpen 

en werd Astrid aangewezen. Als een 

speer naar de start de sjerp 

overgenomen alsof ik al jaren 

ekidende. Snel het stadion uit (het oog 

van de toeschouwer wil ook wat) en 

buiten het stadion m’n eigen tempo 

weer opgepakt. Daar werden we door 

een mooie omgeving geleidt waarvan 

ik geen idee had dat we in Zwolle 

liepen. Route was perfect aangegeven, 

keerpunten perfect alleen ik en 

anderen misten een paar 

kilometerbordjes …… de 2 tot en met 

4, dat was jammer. Het was helemaal 

jammer dat Freddie ze wel had gezien 

………. als enige. Als je dan deze twee 

gegevens optelt is de conclusie snel 

gemaakt. Niet weer doen hè Freddie 

… 

Het mooie onderweg was behalve het 

weer, de samenstelling van de horde 

lopers. Normaal loop je in een 

wedstrijd op een gegeven moment met 

een groepje van mensen die dezelfde 

snelheid/pas hebben. Maar bij Ekiden 

loopt dus alles door elkaar: iedereen 

start gelijk, hele snelle lopers en de 

mindere goden. De fanatieke lopers en 

de flierefluiter in geleende kleding. De 

winnende lopers en de winnaars. Want 

wat voor niveau ook, als je er aan 

meedoet en over de finish komt zijn het 

allemaal winnaar. 

Lekker gelopen. De finish was weer op 

de atletiek baan …. dus voor het 

publiek er nog een tandje bij en daar 

werd ik opgewacht door de derde 

loper. Weer een perfecte wissel. 

Vervolgens lekker onder de pomp. 

Daarna weer in de zon, genieten van 

het lijden van een ander. Heerlijk! 

Topdag. 

De organisatie bleek uit de 

ogenschijnlijke wanorde ook nog een 

klassement te hebben bijgehouden 

waaruit bleek dat er een 6-tal Starters 

genaamd Beauty and the Beasts in 

hun categorie als eerste waren 

geëindigd waarvoor nog: proficiat. Ons 

team was ook ergens goed geëindigd!  

Dus met enkelen nog even gewacht op 

de prijsuitreiking onder het genot van 

wederom een gerstenat.  

Deze vorm van wedstrijd lopen kende 

ik niet maar ik moet zeggen: Het was 

een hele leuke da g en zeker voor 

herhaling vatbaar. Dus lezers … gaar 

wat lopers bij elkaar en je hebt volgend 

jaar een hele leuke zondag.  

 

 

Het Estafettestokje 
Marry Sterkenburgh 

 

Er werd mij gevraagd het 
estafettestokje, dat gevallen was, weer 
op te pakken. Er kwam zelfs al een tip 
binnen om maar wat te schrijven over 
mijn geweldige schoonzoon. Maar daar 
zal ik het maar niet over hebben want 
dan gaat hij nog naast zijn schoenen 
lopen ook. 
Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben 
Marrie Sterkenburgh, samen met 
Folkert wonen wij in Katlijk waar wij 
een schapenhouderij hebben. En daar 
wilde ik het eens over hebben. 
 
Zomaar een dag op de 
schapenhouderij.  
De afgelopen nacht was het rustig in 
de stal, geen schapen die moesten 
lammeren. In totaal hebben wij 400 
schapen die kunnen lammeren. Meer 
als de helft van de schapen heeft 
gelammerd, we hebben nu 338 
lammetjes. Iedere morgen wanneer we 
de stal ingaan verwelkomen de 
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schapen ons met een geweldig blèr 
concert. En als we met brokjes 
aankomen, waar ze dol op zijn, worden 
we bijna omvergelopen. Wij hebben +/- 
40 lammetjes die niet bij hun moeder 
drinken doordat ze geen of 
onvoldoende melk geven. Na het 
brokjes voeren begin ik met het voeren 
van deze lammetjes. Dit doe ik met 
behulp van een lammerbar, dit is een 
emmer met spenen waar de lammeren 
aan kunnen drinken. De lammetjes 
krijgen 5 emmers die iedere dag 
schoongemaakt en gevuld worden met 
sprayfo. Sprayfo is een speciaal 
poeder voor lammeren dat met water 
wordt aangemaakt waarna het dan net 
melk lijkt. Per dag drinken ze samen 
60 à 70 liter. En natuurlijk heb ik er ook 
altijd wel een paar aan de fles. Zo ook 
het lammetje van één van onze oudste 
schapen, Beppe genaamd. Beppe is in 
ieder geval al 8 jaar en dat is al best 
oud voor een schaap. Ik heb haar met 
de fles grootgebracht samen met de 
kinderen. Het was een piepklein 
lammetje en werd in de woonkamer 
verzorgt. ’s Avonds lag zij soms lekker 
bij één van ons op schoot. Maar nu is 
zij oud en noemen wij haar Beppe. 
Twee jaar geleden besloten wij dat 
Beppe niet meer gedekt moest worden 
door een ram. En dat ze thuis een 
goede oude dag zou krijgen. Toen de 
rammen vorig jaar weer bij de schapen 
kwamen, haalden wij Beppe daarom 
uit deze kudde en lieten haar achter 
huis bij wat grotere lammeren grazen. 
We waren alleen even vergeten dat er 
een rammetje bij liep. En dat was dus 
raak. Beppe kreeg één lam maar had 
er niet genoeg melk voor, daarom geef 
ik haar lam twee keer per dag de fles. 
Ze drinkt ongeveer een halve liter op 
per keer. Beppe probeert het ook nog 
wel eens. Laatst ging ze voor ons 
staan, al wilde ze ons beschermen 
tegen de andere schapen. Er komt dan 
ook niemand bij ons in de buurt. 
 

Folkert is inmiddels al begonnen met 
kuil geven en ik ga daar ook mee aan 
de gang. Ondertussen is er een 
schaap aan het lammeren. Er komen 
twee lammetjes. Nadat we de naveltjes 
met jodium hebben ontsmet doen we 
ze in een hokje met schoon stro. 
Boven het hokje hangen we een 
warmtelamp zodat ze lekker warm en 
droog worden. En dan is er tijd voor de 
koffie. Weer terug in de stal beginnen 
we met de hokken te voorzien van 
schoon stro, zodat alles er weer netjes 
uitziet. Als we na het eten weer in de 
stal komen blijkt dat er alweer een 
schaap heeft gelammerd, 1 lam dit 
keer. We willen vanmiddag een groep 
schapen met lammeren naar buiten 
brengen. Maar dat gaat niet zomaar. 
Eerst krijgen alle lammetjes nog 
oornummers in. Gelukkig was Edwin 
(weer een geweldige schoonzoon) 
daar afgelopen zaterdag al mee 
begonnen. Uiteindelijk lopen ze 
allemaal buiten in de wei waar het 
eerst een enorm geblèr is, doordat de 
lammetjes en moeders elkaar weer 
opzoeken. Als ze elkaar eindelijk weer 
gevonden hebben wordt het rustig. 
 
Er zijn nu 100 lammetjes buiten met 
schapen, wat ons binnen al heel veel 
werk bespaart. Als we na onze 
theepauze weer beginnen met brokjes 
en sprayfo. Komt de veekoopman 
binnen om wat schapen op te halen. 
Hij kon ons niet bereiken via de 
telefoon, wat op zich niet zo gek is om 
17:00 uur zijn wij altijd in de stal. Dus 
het land in en de schapen bij elkaar 
drijven en dan de vrachtwagen in. Die 
is nog maar nauwelijks weg of daar is 
de buurman. Hij heeft door zijn 
verrekijker gezien dat achter in het 
weiland een lammetje alleen loopt en 
naar een andere kudde wil. Juist nu 
begint het hard te hagelen, wat 
overgaat in sneeuw en regen. Gelukkig 
krijgen we het lammetje snel te 
pakken. Maar weer terug waren we wel 
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zeiknat geworden. Inmiddels is het half 
8 en zijn we in huis gegaan om schone 
kleren aan te trekken en gelijk maar 
even wat te eten. Om +/- 8 uur maar 
weer de stal in om het werk af te 
maken. Om +/- 9 uur zijn we klaar en 
kunnen we de krant nog even lezen en 
of even tv kijken. Om 11 uur doe ik de 
laatste ronde en geef ik weer sprayfo 
aan de lammetjes. Er is weer een 
schaap aan het lammeren. Dit keer 
gaat het zwaarder maar uiteindelijk 
komt alles goed en nadat ook deze in 
een hokje zijn gestopt, kan ik eindelijk 
naar bed (+/- half 1). 
 
Folkert gaat er ’s nachts uit, in onze 
drukke periode om de 2 uur, want het 
lammeren gaat dan ook gewoon door. 
We hebben een week gehad dat er 
150 lammeren werden geboren. 
Gelukkig hadden we toen een goede 
stagiair. Maar in de weekenden 
kwamen wij haast niet uit de stal want 
dan waren we met z’n beiden. De 
lammertijd is voor ons het drukste 
vanaf half februari werken we 7 dagen 
in de week en tot nu toe hebben we 
nog geen vrije dag gehad. En al 
kunnen we niet naar onze kinderen en 
kleinkinderen, gelukkig komen ze af en 
toe wel bij ons. De lammerij duurt tot 
juni en gaat nu heel langzaam. Dit 
betekend dat we nu zelfs een paar uur 
weg kunnen. Ik begin nu ook weer wat 
te hardlopen nadat ik 5 maanden niets 
heb gedaan vanwege een blessure, 
hielspoor. Het is nog niet over maar ik 
loop weer, al zijn het nog maar 
minuten. En met dit mooie 
voorjaarsweer hebben we overal weer 
zin in. Wie eens een keertje bij ons 
naar de lammetjes wil kijken, is van 
harte welkom. 
 
Het estafettestokje geef ik door aan 
Marijke de Kan. 
 
 
 

De Startvogels Rocken 
Door 
April 2008 

Bennie Overvelde 

 
Met óók nog een halve marathon er 
tussendoor van Oost naar West Berlijn. 
 
Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Dit 
was de halve marathon die alle andere 
halve marathons overbodig maakt, 
behalve die van Praag. Dat wel 
natuurlijk! 
Het Startgezelschap was deze keer 
wat uitgedund, en de bus kwam deze 
keer niet in Steenwijk. Dat niet 
natuurlijk, maar in topoverleg met de 
Robina,s werd de opstapplaats in 
Oldenzaal met eigen vervoer ook 
aanvaard. Aldus besloten en waarvan 
akte én in de stukken zijn op te vragen. 
Van onze kant tien lopers en vijf 
supporters die een belangrijke rol 
hebben in onze prestaties. Een 
Amsterdamse damesclub van zes 
personen en het  Purmerentse 
loopwonder Gerard en zijn Jacueline, 
even in dienst van Start’78. Voor 
cameradiensten. Dat wel natuurlijk! 
Onze reisgoeroe Gerard Ter Beek en 
zijn Ieneke maakte het totaal compleet. 
Plus nog een chauffeur van de bus. 
Dat wel natuurlijk, en dat is ook 
belangrijk. 
 
Nu genoeg natuurlijk en gaan over tot 
de orde van de dag.                           
Vrijdag 4 april. 
Om 9.00 uur vertrokken met de bus uit 
Oldenzaal. Even een stop nabij 
Hannover voor een hartige hap, 
waarbij onze Egbert een braadworst 
van een totale lengte van 30 cm niet uit 
de weg ging. Dat niet natuurlijk. (sorry) 
Op weg naar Berlijn werden we 
gevoed met Blokzijler brokken uit Ina 
haar proviandmand en dat viel in de 
smaak bij de Amsterdammetjes.  
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Na lezen, praten, slapen en mp3en 
kwamen we om 16.00 uur Berlijn 
binnen rijden met een verkleinde 
Eifeltoren in zicht. Waarom, is mij een 
raadsel. 
Daarna een stop met bezichtigen 
musea of dierentuin en de Ka De We 
winkel. 
Ook iets groter dan de Atletiekbaan 
met nog een 2e baan er bovenop. 
Om 18.00 naar onze Dorint Herberg 
waar wij werden ontvangen door zeer 
vriendelijke mensen die ons een 
slaapplaats toewezen. Cluck auf. 
Wij, dat wil zeggen Egbert, Pim en ik 
kregen een kamer toebedeeld, maar 
omdat één van ons nogal last had van 
decibellerende voorfrontgeluiden (uit 
ervaring van de Parijse veldslag) werd 
dit onderwerp aangeroerd. 
Pim, als ingeburgerd Startmedewerker 
en steunend lid maakte hier dankbaar 
gebruik van en kreeg een VIP kamer 
toegewezen.  
Na het diner en het opknappen van 
onszelf werden wij door Gerard  
opgetrommeld voor een bezoek aan 
een Ierse Pub met livemuziek van een 
plaatselijke Rockband. Het begin van 
de warming-up voor de halve 
marathon. 
De zogenaamde warming-upplus met 
geelwit vocht en 80% voetenwerk in 
trippling en skippingstijl en Annelies en 
Wilma als absolute 
Greasekoninginnen. 
Na dit helse karwei was het tijd om ter 
bedde te gaan en op naar de volgende 
morgen voor weer een drukke dag in 
deze historische maar ook sfeervolle 
stad. 
Zaterdag 5 april. 
Na het ontbijt met pratende en 
starende mensen vertrekken we om 
9.30 uur naar de sportbeurs waar we 
de startnummers kunnen ophalen. Een 
geoliede organisatie, want dit was 
perfect geregeld. Veel koopjes op 
sportgebied waarbij Wilma en Annelies 
hun voordeel uit haalden. Een top 

Duits gesneden loopoutfit met split. 
Zien we nog wel eens, want op 
aandringen mocht het niet op de 
catwalk in de bus. Daarna een 
rondrit/stadstour met een Nederlands 
sprekende gids die ons de 
belangrijkste gebouwen en de historie 
van Berlijn duidelijk maakte. Ook 
Checkpoint Charlie waar menige op de 
plaat wilden met een paar soldaatjes 
en een stuk muur van een 1.5 km die 
nog staat ter herinnering.  
Vol met indrukken komen we weer 
terug in ons Dorint verblijf in de buurt 
van het vliegveld Tegel en waar de 
vliegkisten vlak over het Hotel vliegen. 
Zo blijven onze hoofden fier rechtop. 
Na het eten en het oppoetsen weer 
naar de Ierse Pub waar een 
countrygroep met een replica Dolly 
Parton ons bezighoudt en een 
tafelnummer ten gehore brengt aan 
onze tafel. Onze hoofden blijven koel. 
Deze keer vroeg ter bedde. Er wacht 
morgen een serieuze dag.  
 
Zondag 6 april. 
De dag van de arbeid. Weinig pratende 
en veel starende mensen aan het 
ontbijt. 
De hersenplaten doen hun werk. De 
linker denkt: ik wou dat ik rechter was.  
De rechter denkt: ik wou dat ik linker 
was. Zekerheid en onzekerheid over 
een goede afloop van de loop. Jansje 
en Ulbe begrijpen dit evenals Helma 
en Marrie en geven ons mentale steun 
in de bus op weg naar de start. 
Bij de start werden koeienbellen 
uitgedeeld. Dit relikwie konden we 
inleveren bij Pim en hij kon als 
gewichtheffer aan de slag. Ruim 
20.000 mensen aan de start als lopers, 
wheelers en skaters. Wij kwamen in 
startvakken en Egbert de snelle: dat 
wel dus, stond in het voorste vak en 
kwam door een gelukkig voorval net 
achter het Keniaanse elitecorps. Zo 
viel hij wel op met zijn rode haarlap. 
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Er moest ook nog een belangrijke 
opdracht worden vervuld op 
aandringen van onze trainer Folkert. 
Wim, Wilma en Annelies moesten 
behoudend lopen. Dat wil zeggen op 
een rustiger tempo en geen 
bovenmatige inspanningen. Dit in 
verband met de marathon van 
Rotterdam die een week later wordt 
gehouden en waar zij aan deelnemen. 
Dat ook wel dus.  
Mijn inspanning was niet bovenmatig 
en ook niet ondermatig. Wel veel 
getraind, maar niet echt sneller 
geworden. Op uithoudingsvermogen 
wel verbeterd en mentaal ook sterker 
geworden, want daar draaien de 
molenplaten uiteindelijk toch op. Veel 
publiek langs de weg en trommelaars 
voor het ritmegevoel. Geen Rockbands 
gehoord, maar wel een mooie route. 
Alleen op het 18 km punt een lichte 
terugslag. Enige last van een 
schouder.  
Op mijn werk is ene Wietse die denkt 
dat hij mij de baas is in fysieke arbeid 
en probeert dit wel eens uit. ( blijf je 
jong bij en het beweegt ook nog ) Na 
enig draaiwerk op de plaats gaat dit 
weer over. 
En zo draaien we door de laatste bocht 
en stormen op de finish af. 
Onze supporters staan klaar. De 
camera kan draaien. De medaille 
uitgereikt. 
Egbert had bij de start 4 sec 
achterstand op de latere winnaar. Bij 
de finish was dit opgelopen naar 19.10 
min. Een prima prestatie. Rik en Lutine 
kwamen bijna gelijk over de finish. Kan 
ook niet anders als liefdeslooppaar. 
Peter deed het heel goed en heeft nog 
nooit zo hard gelopen. Een snel 
parcours. 
Rob als Herr Antje en Ina als Vrou 
Antje zijn ook samen gefinisht. Moet 
kunnen. 
Ikzelf met een veroverde haarband heb 
het ook goed gedaan met een lichte 
p.r. 

Wim, Annelies en Wilma hebben de 
opdracht van Folkert goed uitgevoerd. 
En natuurlijk de harde kern. Onze 
vaste supporters. Een dikke p.r. met 
stip. 
 
Terug in het Hotel onder de douche of 
badderen. Weer opgefrist en de geest 
schoon konden we enige 
dieptegesprekken aangaan. Een 
andere groep kon nog op excursie 
naar Checkpoint Charlie of het 
Reichstag. In de Reichstag werd 
gefouilleerd op bedenkelijke dingen. 
Jansje werd in de wacht gezet en na 
bezoek  van ene Herr 
opperwachtmeister kwam er een 
aardappelschilmesje tevoorschijn. 
Na inlevering kon dit met aantoonbare 
bon weer terug in het tasje en ligt nu 
weer in Oldemarkt bij de aardappels. 
Verdere programma: Om 20.00 uur 
vertrek naar het centrum van Berlijn 
(gelegenheid om te eten, te stappen 
enz. Aanraders: Ierse Pub in het 
Europa-Center met livemuziek 
(steengoed) 
Dat klopte dus en de overwinning werd 
gevierd samen met een groep uit 
Belfast en ook steengoed. Niet moe 
maar wel voldaan heel laat ter bedde 
gaan. 
 
Maandag 7 april. 
De hoofden deinzen nog na van de 
geestelijke arbeid die avond ervoor. 
Wij vertrekken om 9.30 uur en gaan 
naar Potsdam voor bezichtiging van 
het Schloss Sanssouci. In deze wereld 
met Sissyachtige stulpjes en parken 
wanen menige zich als jonkvrouw in 
hun vorig leven. Er waren zelfs koeien 
bij. 
Om 13.00 uur is het écht de terugweg 
naar ons normale leven en komen uren 
later in een hectische file terecht. Dit 
duurde 15 km en 3 uren. Denk aan 
slapen, praten, lezen mp3en en AC/DC 
video kijken. 
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De Duitse kranten komen ook goed 
van pas, want er staat een heel verslag 
in over de halve marathon. En jawel, er 
staat een bekende op de foto. Wilma, 
en pontificaal in beeld met Start’78 
shirt. Plakboekgeschiedenis. 
 
Na een hongerstop bij de Burger King 
op weg naar home-sweet-home. 
Na de gebruikelijke bedankjes en het 
bedenken van opties voor een volgend 
doelwit op sportief gebied maakte vele 
reacties los, maar dit jaar maar niet, 
dat niet natuurlijk. Deze reis maakte al 
veel reacties los en dat willen wij nog 
even behouden. Dat wel natuurlijk. 
 

Gerstenat en vette 
Friet 

Belevenissen van een recreatieve loper. 

 
Ik heb deze week weer even contact 
gehad met mijn loopmaatjes Gerrit G. 
en Jan B. Gerrit is weer aan het 
opbouwen gelukkig en Jan is ook weer 
zover dat hij voorzichtig aan lopen 
denkt. Er is niks meer frustrerend dan 
een slepende blessure. Je wilt zo 
graag hè, en daardoor is het gevaar 
ook groot dat je toch te vroeg of te snel 
begint. Ik denk dat iedereen dat wel 
(her)kent. Maar goed, nog ff volhouden 
mannen, dan doen we weer 30 km 
tussen neus en lippen door. 
 
Zo langzamerhand begint de marathon 
van 14 juni toch in mijn achterhoofd 
vorm te krijgen. Ik ben er toch al mee 
bezig. Nog 2 ½ maand terwijl ik dit 
schrijf. Ik ben de kilometers en het 
aantal trainingen al aan het uitbreiden. 
Te vroeg? Ik weet het niet, ik voel me 
er goed bij, en als ik geen zin heb kan 
ik ook zonder problemen eens een 
training overslaan. Iedereen doet toch 
datgene waar hij of zij zich het 
prettigste bij voelt. Maar soms is een 
kleine correctie van de trainer op zijn 
plaats. Te veel trainen is ook niet goed. 

Hoe heette dat vroeger ook alweer? 
Een schop onder je kont toch? 
Tegenwoordig heet dat een 
correctionele tik op je billen, maar dat 
schijnt niet meer te mogen. Afgelopen 
weekend kreeg ik trouwens een tik op 
mijn billen van een kerel. Daar was ik 
ook niet weg van moet ik 
zeggen….Maar gelukkig was hij in de 
war met iemand anders (zei hij)☺ 
 
Gisteravond op de baan was één van 
de concurrenten voor de 
Slachtemarathon, Jan de G, ook weer 
eens aan het trainen. Wat geblesseerd 
(geweest) maar nog wel van plan om 
ook mee te doen. Ik moet zeggen dat 
ik denk dat hij wat sneller is dan ik, 
MAAR, als ik een goeie dag heb en hij 
een slechte gaat het lukken om hem 
voor te blijven. Waarmee ik niet wil 
zeggen dat ik iemand een slechte dag 
toewens hoor….Maar ik hoop wel dat 
ik een goede dag heb. 
 
Afgelopen weekend hebben we een 
lekker duurloopje gedaan van een 
kilometer of 18. We hadden om 10 uur 
afgesproken bij de schuren op de 
Eese. Ik was een paar minuten te laat 
omdat ik me wat verkeek op de afstand 
maar gelukkig is er altijd wel iemand 
die me daar aan herinnerd. Het was 
heerlijk weer maar nog wel erg nat in 
het bos. Weten jullie dat de 
everzwijnen in Wilheminaoord 
afgeschoten zijn? Thijs was ook al een 
beetje teneergeslagen vond ik. Hij had 
daar toch een speciale band mee. 
 
Gelukkig is de zomertijd weer in 
gegaan.Dat betekent dat er weer 
allerlei groepen in het bos trainen. 
Trainer Thijs beet gister het spits af. 
Maar toen ik om 9 uur naar buiten keek 
was het wel erg donker hoor. Om half 
8 heb ik bij de start van de training 
even een stukje meegelopen. Maar ik 
had al een stuk ingelopen dus na de 
oefeningen ben ik afgehaakt. 
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Hebben jullie ook zo’n hekel aan dat 
springen waarbij de armen en benen in 
een andere richting moeten bewegen? 
Ik doe dat niet hoor, dan schiet mijn 
arm uit de kom, of ik schop mezelf. 
Gelukkig ben ik niet de enige, er zijn er 
meer die het niet kunnen als ik zo om 
me heen kijk. 
Aankomend weekend de opening van 
het baanseizoen en de ekiden in 
Zwolle. Ik ben benieuwd hoe het zal 
gaan. Ik laat het wel weer weten (als ik 
niks beters weet te verzinnen) 
Oh, ik had trouwens beloofd in mijn 
vorige stukje om de resultaten van 
Diever te vermelden. Bij deze dus nog. 
Het ging goed ☺ Volgende keer weer 
meer nieuwtjes. 

 
 
 
 

 

 

 



Indoor Heerenveen op 15 maart 2008 

              

Meisjes pupillen C 40m Hoog  Tot.    
Jongens junioren D(1e 
jrs) 60m Hoog Kogel Tot. 

2 Rosalie  Tissingh 7.82 0.95+  695    7 Okke van Gijssel 9.63 1.15 4.55 999 

9 Cayla Venerius 8.86 0.85  458    12 Lennert Petter 11.69 1.10 6.29 796 

11 Thirza Kuiper 8.06 0.65  434    Meisjes junioren C(1e jrs) 60m Hoog Kogel Tot. 

Jongens pupillen C 40m Ver  Tot.    7 Christa Smitstra 9.64 1.15 7.15 1161 

13 Wolter  Nijmeijer 9.91 0.70  219    9 Wieke Nijmeijer 11.56 0.00 4.51 378 

Meisjes pupillen B 40m Hoog Kogel Tot.    
Jongens junioren C(1e 
jrs) 60m Hoog Kogel Tot. 

2 Soraya  Servage 7.16 1.00 5.31 1221    6 Allaerd Petter 11.13 1.25 5.04 892 

21 Danielle de Koe 8.67 0.70 3.10 572    
Jongens junioren C(2e 
jrs) 60m Hoog Kogel Tot. 

Jongens pupillen B 40m Hoog Kogel Tot.    3 Pim Wubben 8.70 1.45 11.66 1789 

11 Kevin Boes 7.75 1.00 3.29 956    Meisjes junioren B 50m  60m Tot. 

12 Eric Stuiver 7.70 0.90 4.02 951    5 Evelien Wemes 8.87  10.36 434 

14 Wesley Hoekstra 7.47 0.90 3.28 935      Hoog pl.   

21 Peter Hoekstra 8.90 0.75 3.26 590     Evelien Wemes 1.25 2   

Meisjes pupillen A(1e jrs) 60m Hoog Kogel Tot.    Jongens junioren B Hoog pl. Kogel pl. 

13 Lara van Ravenstein 11.37 1.00 4.87 967     Lowie vd Woude 1.45 3 7.18 2 

Jongens pupillen A(1e jrs) 60m Hoog Kogel Tot.    Mannen Kogel pl.   

5 Nick Rodermond 10.06 1.05 5.50 1222     Boudewijn Luijten 16.04 1   

20 Obbe Tibben 11.21 0.90 3.46 808    Mannen Masters Kogel pl.   

21 Jannick Hemstede 11.99 0.80 4.29 710     Hans Spitzen 9.02 1   

Meisjes junioren D(1e jrs) 60m Hoog Kogel Tot.          

10 Astrid Wibbelink 10.41 1.10 7.67 1036          

14 Iris Oost 10.55 1.10 6.51 951          

18 Geesje Nijmeijer 12.23 0.90 3.85 425          
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Coopertest te Steenwijk op 23 maart 2008. 

     

12 minuten:     

Jan de Lange 3185  Bennie Overvelde 2046 

Harm Kolvoort 3085  Wieke Nijmeijer 1802 

Tessa den Heijer 3084    

Egbert Vink 2800  6 minuten:  

Jan Nijmeijer 2664  Amaru Wijman 1260 

Petra den Heijer NL 2638  Thirza Kuiper 1111 

Sandra Boxum 2608  Wolter Nijmeijer 1035 

Geesje Nijmeijer 2519    
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Openingswedstrijd te Assen op 30 maart 2008. 
 
 
Meisjes D: Kogel: Discus: Speer: Totaal: Plaats: 
Mathilde Spitzen 7.47 14.43 10.67 706 2

e
 

Sandra Boxum 7.17 12.29 11.50 661 5
e
 

Jongens C: Kogel: Discus: Speer: Totaal: Plaats: 
Pim Wubben 12.01 23.10 35.94 1561 2

e
 

Vincent Spitzen 6.60 0.00 20.12 668 8
e
 

Jongens B: 100m: 400m: Ver: Totaal: Plaats: 
Lowie vd Woude dns 1.03.97 dns 316 9

e
 

Vrouwen Masters: Kogel: Discus: Speer: Totaal: Plaats: 
Grietje Boxum 5.90 17.99 13.01 769 2

e
 

Tineke Boes 5.90 0.00 10.74 438 6
e
 

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



Dennis  Nieuwenhuis 13.48 sec +0.4  Lukas  Wijnen 14.02 sec +1.4

Lennert  Petter 15.23 sec +0.5  Jan de Jong 14.05 sec +1.4

Frank  Wibbelink 14.67 sec -0.5

3 Martijn de Vries 3.16.36 min  Allaerd  Petter 17.86 sec -0.1

5 Tim de Boer 3.23.44 min  

7 Jari van Ravenstein 3.25.76 min  3 Lukas  Wijnen 13.99 sec +0.4

5 Jan de Jong 14.18 sec +0.4

11 Jari van Ravenstein 3.72 m  

Lukas  Wijnen DQ

2 Tim de Boer 16.18 m  

4 Lennert  Petter 13.93 m  5 Frank  Wibbelink 1.35 m

5 Dennis  Nieuwenhuis 13.74 m  

3 Pim  Wubben 11.63 m

2 Martijn de Vries 30.40 m  7 Jan de Jong 8.97 m

6 Tim de Boer 21.62 m  9 Allaerd  Petter 5.26 m

8 Dennis  Nieuwenhuis 18.19 m  

10 Lennert  Petter 17.63 m  2 Pim  Wubben 28.21 m

14 Jari van Ravenstein 13.72 m  10 Frank  Wibbelink 18.13 m

11 Allaerd  Petter 13.86 m

Sandra  Boxum 9.74 sec  

Iris  Oost 9.84 sec  Christa  Smitstra 12.07 sec +0.4

Ellen  Jansen 10.04 sec  

Claudia  Oosterkamp 10.54 sec  5 Christa  Smitstra 12.22 sec -0.1

Mathilde  Spitzen 11.04 sec  

4 Wieke  Nijmeijer 5.13.68 min

3 Sandra  Boxum 9.50 sec +1.1  

5 Iris  Oost 10.07 sec +1.1  8 Wieke  Nijmeijer 4.03 m

1 Ellen  Jansen 3.19.19 min  4 Christa  Smitstra 14.37 m

2 Tessa den Heijer 3.23.37 min  5 Wieke  Nijmeijer 8.78 m

5 Claudia  Oosterkamp 3.37.61 min  

8 Sandra  Boxum 3.55.12 min  

10 Mathilde  Spitzen 3.56.57 min  Nathan van der Heide 12.35 sec +0.6

12 Geesje  Nijmeijer 4.31.46 min  

3 Nathan van der Heide 12.33 sec +0.1

10 Ellen  Jansen 3.59 m  

11 Sandra  Boxum 3.54 m  7 Lowie van der Woude 2.21.66 min

16 Astrid  Wibbelink 3.23 m  

17 Iris  Oost 3.13 m  5 Nathan van der Heide 4.62 m

18 Claudia  Oosterkamp 3.08 m  

21 Geesje  Nijmeijer 2.16 m  2 Lowie van der Woude 7.34 m

6 Astrid  Wibbelink 15.67 m  

7 Mathilde  Spitzen 12.68 m  5 Annabelle  Luijten 15.16 sec -0.7

8 Claudia  Oosterkamp 12.57 m  6 Evelien  Wemes 16.70 sec -0.7

9 Sandra  Boxum 12.22 m  

1 Evelien  Wemes 23.34.95 min

2 Claudia  Oosterkamp 16.39 m  

3 Ellen  Jansen 16.17 m  5 Evelien  Wemes 3.50 m

5 Iris  Oost 14.35 m  

7 Astrid  Wibbelink 11.72 m  3 Annabelle  Luijten 10.50 m

9 Mathilde  Spitzen 10.03 m  

10 Geesje  Nijmeijer 5.57 m  

Vloeren Plaza Trainingspakkenwedstrijd te Steenwijk op 5 april 2008.

Meisjes junioren D

60m - b-loop

80m

1000m

ver

discus

60m

1000m

ver

discus

Jongens junioren C

100m

300mh

speer

Jongens junioren D

100m

kogel

discus

Meisjes junioren C

kogel

speer

100m - finale

800m

ver

kogel

Meisjes junioren B

100m

Jongens junioren B

100m - finale

hoog

80m

1000m

80m - finale

5000m

ver

kogel

speer

vervolg volgende blad…



Vrouwen Masters

100m

7 Erwin  Groenink 22.48.41 min 1 Trijntje Dijkstra V45 15.75 sec -0.3

Tineke Boes V45 dns

1 Martin  Kielema 61.55 sec 5000m

1 Toos de Vries V45 23.07.76 min

ver

3 Hans Spitzen M55 14.43 sec -0.8 1 Trijntje Dijkstra V45 3.93 m

kogel

1 Peter Visser M40 15.53.96 min 2 Trijntje Dijkstra V45 7.49 m

4 Ad Roodhuizen M50 18.24.56 min 3 Grietje Boxum V45 6.06 m

5 Freddie Bouma M45 18.37.81 min 5 Tineke Boes V45 5.97 m

6 Jan de Lange M55 18.51.43 min discus

7 Klaas de Haan M45 18.54.67 min 2 Trijntje Dijkstra V45 19.54 m

9 Wolter vd Veen M45 19.43.54 min 3 Tineke Boes V45 18.15 m

10 Harm Kolvoort M40 19.44.89 min 4 Grietje Boxum V45 17.39 m

11 Bert Slagter M45 21.53.34 min

12 Jan Nijmeijer M55 23.35.87 min

1 Hans Spitzen M55 9.22 m

1 Hans Spitzen M55 33.01 m

Vloeren Plaza Trainingspakkenwedstrijd te Steenwijk op 5 april 2008, vervolg.

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

100m

5000m

kogel

discus

Mannen Senioren

5000m

400mh

Mannen Masters



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zaterdag 1 maart Drachten  wegloop zaterdag 15 maart Wapenveld

H35 10km 3e Jan Scheenstra 34.08 H 10 mijl 1e Jan Scheenstra 55.42

H45 10km 7e Freddie Bouma 39.53 7e Egbert Vink 1.02.55

H55 10km 1e Jan de lange 38.30 H40 10mijl 7e Berry Pees 1.22.01

Ds 10km 3e Ivonne Wessels 43.48 H50 10mijl 5e Klaas vd Veen 1.04.25

4e Nynke de lange 44.02 H 5km 15e Anne bartelds 24.51

8e Simone Westerbeek 53.19

D45 10km 1e Wilma van Galen 47.50 zaterdag 15 maart Dokkum (Bonefatiusloop)

Dtrim 10km 1e Annelies van Buiten 51.05 H 7km 3e Heerke Postma 24.48

H t/m 23jr 7km 1e Stefan Postma 23.05

zaterdag 1 maart Gilze Rijen  NK veldloop 6e Patrick Postma 25.41

H35 10,2km 19e Egbert Vink 41.16

H45 10,2km 35e Jebbe Westerbeek 46.58 zaterdag 22 maart Franeker (Bloemketerploop)

H50 7,9km 30e Klaas vd Veen 32.04 D35 30km 2e Annelies v Buiten 2.54.42

H60 7,9km 3e! Harm Bakker 32.26 D45 30km 1e Wilma van Galen 2.54.42

31e Anne Bartelds 44.20 D45 10km 1e Adri Sluis 55.44

D45 5,6km 13e Toos de Vries 27.07

JD2  2,1km 23e Martijn de Vries 9.12 zaterdag 22 maart Kampen

H 1/2 mar 1e Jan Scheenstra 1.15.10

zaterdag 8 maart Diever (Drents-Friesewoud)

D 10km 1e Margreet Wagteveld 47.14 maandag 24 maart  Utrecht

11e Adri Sluis 55.45 H35 1/2 mar 23e Egbert Vink 1.30.32

33e Grietje Boxum 1.04.47 H40 1/2 mar 1269 Niek Wijnen 2.02.50

H28km 5e Freddie Bouma 2.02.01 D 1/2 mar 343 Lutine Schoemaker 2.08.08

H 1/2 mar 1e Klaas de Haan 1.28.08

7e Hans Versteeg 1.31.45 zaterdag 29 maart Leeuwarden (Codensloop)

9e Harm Kolvoort 1.33.30 H45v 1/2mar 7e Heerke Postma 1.26.43

11e Ron Bos 1.35.10 H55 1.2mar 24e Wim van Oosten 65+ 1.50.58

Peter Wemer 2.16.00 Htrim 1/2 mar 147e Hans Steinmeier 2.08.18

D 1/2 mar 1e Nynke de Lange 1.33.56 H 9,5km 2e Stefan Postma 34.15

2e Ivonne Wessels 1.37.10 5e Patrick Postma 35.31

5e Wilma van Galen 1.45.01

8e Toos de Vries 1.47.21 zaterdag 29 maart Naaldwijk

10e Annelies van Buiten 1.48.46 H45 1/2 mar 6e Jan Groen 1.24.10

H marathon 18e Ad Roodhuijzen 4.09.13

zondag 30 maart Emmeloord

zaterdag 8 maart  Den Ham (Zandstuveloop) H50 1/2 uurloop Klaas vd Veen 7950m

H60 4,7km 5e Anne Bartelds 23.12 H60 1/2 uurloop Harm Bakker 7455m

zaterdag 8 maart De Knipe (veldloop) zondag 30 maart Assen

H 5,5km 2e Lowie vd Woude 23.33 H 8km 22e Anne Bartelds 39.52

zondag 9 maart Alphern a/d Rijn zondag 30 maart Haaksbergen

H45 20km 10e Jan Groen 1.19.25 H40 10 mijl 26e Harm Kolvoort 1.10.18

H60 20km 4e Harm Bakker 1.23.13

zondag 9 maart Grouw  (Merenloop)

H40 14km 5e Heerke Postma 55.13 Deze pagina is alleen

H50 14km 8e Klaas vd Veen 59.54 mogelijk als de uitslag

Htrim 14km 35e Jacob Dolstra 1.09.07 van een wedstrijd 

90e Jan Nijmeijer 1.17.18 bekend is bij ons.

123e Hans Steinmeier 1.26.49 Geef daarom uw gelopen

H 5km 1e Stefan Postma 15.54 tijd aan ons door.

2e Patrick Postma 16.26 Samen maken we deze

38e Jebbe Westerbeek 22.41 pagina mogelijk.

D 5km 12e Simone Westerbeek 22.40

123e Wieke Nijmeijer 37.13 Hans en Jolanda Hes

M 1km 2e Claudia Oosterkamp 4.02 Telefoon: 0513-688058

17e Geesje Nijmeijer 5.10 E-mail: j.m.hes@planet.nl

J 1km 163e Wolter Nijmeijer 7.07



KOMENDE BAAN- EN LOOPWEDSTRIJDEN
 

Wedstrijdsecretariaat: Jolanda Hes, De Klamp 10, 8404 GL  LANGEZWAAG.

Telefoon: 0513-688058. Banknummer: 36.12.20.030.

E-mailadres: j.m.hes@planet.nl

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

Inschrijven 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 mei Groningen wegloop 21,1km-13,7km-6,4km 18.30 km

02 mei Roden wegloop 10km 18.00 uur

02 mei Utrecht baan senioren/masters/junioren-AB (instuif) 19.00 uur

03 mei Groningen baan junioren-CD 10.00 uur

03 mei St.Jacobiparochie wegloop 25km-21,1km-16,1km-10km-5km 11.00 uur

03 mei OLDEMARKT wegloop 10km-5km-1km 17.30 uur

06 mei Nijmegen baan senioren/masters/junioren-AB (instuif) ?

07 mei Heerde baan senioren/masters/junioren-AB (3e Deltion C) 19.00 uur

07 mei Wijnjewoude wegloop 16,1km-10km-5,7km 19.30 uur

07 mei WOLVEGA wegloop uurloop-1/2 uurloop 19.30 uur

09 mei Apeldoorn wegloop 16,4km (4-daagse) 19.30 uur

10 mei Apeldoorn wegloop 20,4km (4-daagse) 11.00 uur

10 mei Loenen wegloop 14,7km (4-daagse) 19.00 uur

10 mei Marum wegloop 10km-5km-1,2km-0,8km-0,4km 15.30 uur

10 mei Oranjewoud wegloop 21,1km-16,1km-9,4km 11.00 uur

11 mei Apeldoorn wegloop 8,7km (4-daagse) 10.00 uur

11 mei Hoog Buurlo wegloop 18,9km (4-daagse) 17.00 uur

12 mei Apeldoorn wegloop 21,2km (4-daagse) 11.00 uur

13 mei Epe wegloop 16,1km-5km 19.30 uur

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

13 mei Oranjewoud bosloop coopertest 19.30 uur

13 mei Sneek (Athleta) baan 1e wedstrijd Friese Avondcompetitie 18.00 uur

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

14 mei Haaksbergen baan senioren/masters/junioren-ABC 18.30 uur

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

16 mei Kraggenburg wegloop 21,1km-11km 19.00 uur

16 mei Nijmegen baan senioren/masters ?

17 mei Assen wegloop 15km-12km-9km-6km-3km-1,2km-0,5km 10.30 uur

17 mei Balkbrug wegloop 10km-5km-3km-1,5km 12.30 uur

17 mei Harderwijk baan NK vijfkamp masters ?

17 mei Heerenveen baan 2e wedstrijd pupillencompetitie 10.00 uur

17 mei Oenkerk wegloop 21,1km-15km-10km-5km-2,5km 11.00 uur

17 mei Stadskanaal baan 2e wedstrijd CD-competitie ?

18 mei Emmen wegloop 15km-5km 13.00 uur

18 mei Veendam wegloop 10km-5km 14.00 uur

20 mei Heerenveen baan 2e wedstrijd Friese Avondcompetitie 18.00 uur

20 mei Hoogeveen baan uursestafette-1/2 uursestafette 18.15 uur

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

22 mei Zwolle baan senioren/masters/junioren-AB werpen 19.15 uur

23 mei Hoogeveen baan senioren/masters/junioren (2e BCNN) 18.45 uur

23 mei Hindeloopen wegloop 10km 19.30 uur

24 mei Oude Willem (Diever) bosloop 30km-21,1km-16,1km-10km-8km-5km 11.00 uur

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

Jolanda Hes.    


