


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 parkeerterr Woldberg 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 vanaf parkeerterr v.d. Valk Bennie

Vrijdag: 19.15-20.30 Junioren + Senioren + Veteranen Molenwiek Folkert

Hierboven is te lezen wanneer en waar je kunt trainen en wie je train(st)er is. Als je werkelijk niet kunt neem dan

even contact op met de train(st)er om samen naar een oplossing te zoeken. Blijf niet zomaar weg!

Leeftijdsindeling: geboren: contributie(kwartaal): KNAU-afdracht (jaar): Wedstrijdlicentie(jaar):

Mini-pupillen 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, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na een koude april maand, is de zomer nu het land 
binnengekomen. Dus nu maar even een  stukje typen 
in korte broek en t-shirt, want in huis is het 
langzamerhand de laatste dagen ook steeds iets 
warmer geworden. Alle schoolgaande kinderen 
hebben heerlijk kunnen genieten van het mooie weer 
in de vakantie. En wat de atletiek trainingen betreft. 
Eindelijk een lekkere temperatuur om allerlei 
technische nummers te beoefenen. En ja… Gerjan, ik 
denk dat jij nu ook eindelijk je hoogspring training hebt 
kunnen houden met een droge mat. 
 
Voor de hardlopers onder ons is het wel even wennen. 
Bij de Lambertusloop, waar ik supporter was, was de 
temperatuur nog redelijk. Maar de uurloop die een 
halve week later werd gehouden, was toch al een stuk 
warmer. De deelname bij beide lopen was volgens mij 
wel goed. Oftewel hardlopers zijn wel bikkels. Het 
maakt niet uit of het warm of koud weer is, als ze een 
loop gepland hebben dan zullen zij die lopen ook. Ja, 
dat herken ik wel. Ook afgelopen vrijdagavond was 
het warm en was de loopgroep in Wolvega groot. Ja, 
we laten ons door het weer niet zomaar uit het veld 
slaan. Ach, en eenmaal lopende was het ook wel uit te 
houden. 
 
Nu even wat over deze Starter. Wij hebben een aantal 
leuke verslagen binnengekregen, waardoor de Starter 
weer een goede variatie is, voor ieder wat wils. Ook 
zijn er in de afgelopen weken de eerste weglopen 
gehouden voor dit seizoen. En de baanwedstrijden 
zijn nu ook op volle toeren. Achterin de Starter kun je 
hiervan de uitslagen vinden. Jan de Lange heeft de 
eerste resultaten van de lange afstandcompetitie in 
een schema weergegeven. Deze kun je vlak voor de 
uitslagen in de Starter vinden.  
 
Ten slotte hebben wij ook een aantal aankondigingen 
voor de halve marathon en de 100 km estaffeteloop 
die Start 78 onder andere dit jaar organiseert. Deze 
aankondigingen kun je vinden in het eerste deel van 
de Starter. 
 
Veel leesplezier. 

 

Voorjaar 
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Wim van Oosten en 
Ruud Schepers 
ontvangen hun diploma 
Trainers Loopgroepen. 
Onder: de start van het 
baanseizoen bij de 
eerste medaillewedstrijd 
in Steenwijk 
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Van de voorzitter 
Rob van der Wel 

 
Wat hebben we een heerlijk weekeinde 
gehad! Volop zon, hoge temperaturen. 
Het was echt genieten voor Ina en mij 
omdat wij een paar dagen in Zeeland 
waren. De melkflessen waarop ik mij 
voortbeweeg zijn van kleur veranderd 
zodat ik weer met plezier in mijn korte 
broek durf te lopen.  
Zoals altijd is er ook nu weer veel 
gebeurd. Het belangrijkste van dit 
moment vind ik dat het bestuur er in 
geslaagd is een nieuwe 
penningmeester te vinden. Velen van 
jullie zullen hem kennen, het is Niek 
Wijnen. Hij heeft zich bereid verklaard 
om vanaf 1 juni het financiële stokje 
van Frenk Wubben over te nemen. 
Formeel moet hij worden benoemd 
door de Algemene Ledenvergadering, 
die dan ook binnenkort gehouden zal 
worden. Bij de eerstvolgende 
bestuursvergadering zal Niek worden 
uitgenodigd voor een nadere 
kennismaking. 
Er zijn echter méér nieuwe vrijwilligers. 
Zo werd Richard Servage lid van de 
jeugdcommissie en gaat Chris Pols 
een rol vervullen bij het scouten van 
kandidaten voor functies bij onze 
vereniging. 
Ten aanzien van jubileumactiviteiten is 
er ook iets te melden. In de eerste 
week van juni wordt in Steenwijk de 
avond4daagse gelopen. Het is de 
bedoeling dat Start’78 daar met een 
grote delegatie aan gaat deelnemen. 
Wij zullen Steenwijk laten zien dat wij 
er zijn! Wanneer je mee wilt doen maar 
nog niet bent benaderd… neem dan 
contact op met jouw trainer of met 
Bennie Overvelde. 
Maar op 31 mei is er eerst een 
gezellige dag voor de jeugd. Allerlei 
spelletjes zullen de revue passeren, 
alle (of zoveel mogelijk) met een link 
naar het boerenbedrijf. Wanneer het 
weer net zo mooi is als in het 

afgelopen weekeinde dan moet dat 
heel leuk worden. 
Ook aan onze vrijwilligers wordt 
gedacht. In het najaar zal er speciaal 
voor hen een gezellige avond worden 
georganiseerd. Wat dat precies gaat 
worden??? Ik hoop dat het voor 21 
december is, want op die dag vertrek ik 
naar Australië voor een lange vakantie. 
 

Unie-erekruis 
voor Feico Jansma 

 
Op zaterdag 19 april 2008 heeft Feico 
Jansma uit handen van adjunct-
directeur Frank Koomen van de 
Atletiekunie het unie-erekruis 
ontvangen. De onderscheiding werd 
uitgereikt tijdens de diploma-uitreiking 
van de cursus Trainer Loopgroepen in 
Sneek, waarbij Feico dit seizoen als 
docent actief is geweest. 
Feico Jansma (66) is al vele jaren en, 
onder meer via zijn betrokkenheid bij 
het CIOS in Heerenveen, in vele 
takken van sport actief. Het unie-
erekruis van de Atletiekunie werd 
toegekend voor zijn grote verdiensten 
en vele activiteiten voor de atletiek, 
gedurende een lange reeks van jaren. 
Daarbij is Feico zowel actief geweest 
op bestuurlijk niveau (o.a. lid van de 
unieraad voor district Noord eind jaren 
70, en lid van de technische commissie 
van district Noord), maar meer nog op 
sporttechnisch vlak, als bondscoach 
voor de midden- en lange-afstand, 
begeleider tijdens diverse EK’s en 
WK’s, en gedurende ruim 20 jaar als 
docent en examinator voor opleidingen 
van de Atletiekunie. Als docent is Feico 
(vele jaren gezamenlijk met de in 2005 
overleden Peter Klos), verantwoordelijk 
geweest voor de opleiding van 
ruim tweehonderd trainers van 
loopgroepen in het noorden van 
Nederland. Met de cursus Trainer 
Loopgroepen in Sneek neemt Feico 
afscheid als docent.  
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De paden op, 
de lanen in…. 

Bennie Overvelde (wandeltrainer) en Grietje 
Boxum 

 
Dat er veel op het programma staat dit 
jaar, is in de vorige editie al uit de 
doeken gedaan door de 
jubileumcommissie. Een niet 
onbelangrijke activiteit is daarbij niet 
vermeld. Mede omdat het niet een voor 
de handliggende activiteit is. Wat niet 
wil zeggen dat het niet bij onze club 
past, het is slechts wat onderbelicht. 
Dankzij Bennie Overvelde wordt er wel 
eens een berichtje geplaatst over de 
wandeltak van Start ‘78. Met Bennie is 
het idee ontstaan om dit jaar mee te 
doen aan de Steenwijker 
Avondvierdaagse. Bennie is met dit 
evenement in de olde veste minder 
bekend, maar velen, ook 
ondergetekende, weten dat heel 
Steenwijk bruist als de 
wandelschoenen worden 
aangetrokken. In dit jubileumjaar is het 
goed eens extra op de voorgrond te 
treden als atletiekvereniging. Het is 
belangrijk dat we onze vereniging eens 
extra op de kaart gaan zetten: een 
grote, in rood gestoken groep 
enthousiaste mensen. 
 
De avondvierdaagse vindt plaats van 
maandag 2 tot en met donderdag 5 
juni 2008. De deelname wordt 
ondersteund door de trainers, zodat er 
deze week geen training op het 
programma staat. En laten we wel 
wezen: als hardlopen niet meer gaat, is 
wandelen een uitstekend alternatief! 
De bedoeling is dat vanaf de junioren 
wordt deelgenomen. Deze kunnen de 
10 km. goed aan en met hun conditie 
moet het groepsgewijs lopen prima 
gaan.  
Via de trainers van de diverse 
loopgroepen kan worden ingeschreven 
en ook via de mail kan dit: 

grietje.tuk@planet.nl. Het is praktisch 
dat dit bij mij gebeurt omdat het 
inschrijfbureau in het gemeentehuis 
(mijn werkplek) zetelt  Vorig jaar was 
het inschrijfgeld ongeveer 3 euro, het 
huidige is nog niet bekend. 
Bij deelname is het belangrijk dat je 
opgeeft voor de hoeveelste keer je 
meedoet. Dus graaf eens in die oude 
schoenendoos van vroeger….. 
De start varieert per avond, maar is 
tussen kwart over 6 (aanwezig zijn) en 
10 voor 7. 
Hoe eerder je inschrijft als groep, des 
te vroeger kun je starten. 
 
Bennie en ik roepen alle leden op mee 
te doen en er een gezellige boel van te 
maken. Alleen op donderdag 
meelopen mag, maar we schrijven het 
liefst mensen voor 4 avonden in. Kun 
je niet meelopen dan zijn er ook nog 
mensen nodig om voor een verfrissing 
onderweg te zorgen en de vlag voor de 
intocht aan te reiken. 
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Jan Driegen halve 
marathon: loop je mee 
of help je mee? 
 
Op 21 juni a.s. is alweer de tweede 
editie van de Jan Driegen halve 
marathon. Behalve een halve 
marathon (21,1 km) , is er ook een 
kwart marathon en een kinderloop van 
ca 2 km.  
Vorig jaar was de eerste editie van 
deze opvolger van de 15 van 
Steenwijk. De weersvoorspellingen 
waren in de week ervoor niet 
overdreven gunstig. Op de dag zelf 
leek het er aanvankelijk op dat we 
geluk zouden hebben. ’s Morgens, bij 
de laatste werkzaamheden voor het 
uitzetten van de route, viel er nog een 
flinke plensbui. Halverwege de middag, 
terwijl de eerste deelnemers binnen 
begonnen te druppelen, genoten we 
van een heerlijk zonnetje. Dat duurde 
tot……het moment dat de loop van 
start ging. Het eerste kwartier, en ook 
later tijdens de kinderloop, was er een 
enorme hoosbui. Het mocht de 
stemming van de lopers niet drukken. 
De sfeer was prima. Er werd achteraf 
niet geklaagd. In het algemeen was 
men tevreden over het verloop. Vooral 
de route, over de Woldberg en 
landgoed De Eese, viel goed in de 
smaak. Jan Driegen had goed werk 
verricht, slechts luttele maanden 
voordat hij, tijdens het uitoefenen van 
zijn favoriete loopsport, helaas het 
leven liet.  
 
Zelfs onder de vrijwilligers, die toch 
ook enkele uren met veel regen 
beleefden, bleef de stemming 
uitstekend. Er waren ca 70 vrijwilligers 
in touw. Een aantal om trots op te zijn.  
 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor 
dit jaar al weer in volle gang. Zoals de 
werving van sponsoren. De 

hoofdsponsor Mc Donalds heeft zich 
voor 3 jaar aan dit evenement 
verbonden. Daarnaast zijn er al weer 
enkele andere sponsoren die zich 
bereid verklaard hebben om dit 
evenement te steunen dit jaar. 
Gelukkig maar, want zonder 
sponsoring was het organiseren van dit 
evenement niet te doen. We kunnen 
echter nog meer sponsoren gebruiken. 
Dus, als er leden zijn die een sponsor 
aan willen melden of informatie 
hierover willen, dan kan dit kenbaar 
gemaakt worden via 
jdhalvemarathon@live.nl.  
 
Vorig jaar kwam het totaal aantal 
deelnemers op bijna 200. Dit jaar 
hopen we op meer. Daarom roepen we 
de leden van Start 78 op om 21 juni, ’s 
middags vanaf 17.30 uur, te 
reserveren voor deze halve (of kwart) 
marathon of deel te nemen aan de 
kinderloop.  
 
Ook dit jaar hebben we weer veel 
vrijwilligers nodig. Een aantal 
vrijwilligers van vorig jaar heeft zich al 
weer aangemeld. Maar we weten ook 
dat er vrijwilligers van vorig jaar zijn die 
dit jaar zelf mee willen lopen. 
Daarnaast zijn een aantal vrijwilligers 
nu verhinderd. Dus: als je niet mee 
kunt of wilt lopen, dan willen we graag 
gebruik maken van je diensten als 
vrijwilliger. Er zijn weer vrijwilligers 
nodig die gecertificeerd zijn als jurylid, 
tijdwaarnemer en verkeersregelaar. 
Tevens hebben we mensen nodig als 
wegwijzer langs de route, bij de 
verzorgingsposten onderweg en als 
begeleidend fietser. Meld je aan via 
jdhalvemarathon@live.nl. Je kunt 
natuurlijk ook bij je (loop)trainer 
kenbaar maken dat je mee wilt helpen. 
We hopen dat hiermee ook de tweede 
editie van de Jan Driegen halve 
marathon weer een succes wordt.  
De Wegwerkers (Grietje, Trees, Rudy, 
Frenk en Jaap). 
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De 100 km estafette op 
herhaling op 20 
september 2008 

 
Op 30 augustus 2003 werd er, ter ere 
van het 25 jarig bestaan van Start 78, 
een 100 km estafette georganiseerd. 
Nu onze atletiekvereniging Start 78 dit 
jaar 30 jaar bestaat, willen we deze 
loop opnieuw organiseren.  
De estafette voert de lopers door 
noordwest Overijssel en zuidwest 
Friesland. Door allerlei woonplaatsen 
van Start 78 leden. Elke estafetteploeg 
bestaat uit 10 lopers en maakt bij 
voorkeur ook gebruik van een 
(mee)fietser en eventueel een 
volgauto. De etappes variëren in lengte 
van circa 7 tot ongeveer 13 km. Bij 
elke etappe starten de lopers op een 
van te voren vastgesteld tijdstip, met 
alle lopers van die etappe tegelijk.  
 
Een prachtige route die, evenals de 
route voor de halve marathon, bedacht 
is door Jan Driegen. De etappes zijn 
als volgt: 

1. Steenwijk - Kallenkote – 
Eesveen 

2. Eesveen – De Eese – 
Noordwolde 

3. Noordwolde – Hoeve – 
Oldeholtpade 

4. Oldeholtpade – Wolvega 
5. Wolvega – langs De Linde – 

De Blesse 
6. De Blesse – Oldemarkt – 

Kalenberg (café De 
Weerribben) 

7. Kalenberg – Nederland – 
Blokzijl 

8. Blokzijl – Moespot – Sint 
Jansklooster 

9. Sint Jansklooster – De 
Blauwe Hand – Giethoorn 
(noord) 

10. Giethoorn – Zuidveen – 
Steenwijk 

 
Om 8 uur ’s morgens wordt gestart op 
de atletiekbaan. Om 17.00 uur gaat de 
laatste etappe in Giethoorn van start. 
We gaan er vanuit dat de lopers vanaf 
ca 18.00 uur op de baan zullen 
arriveren.  
 
Er deden tijdens de eerste editie 16 
teams mee. Behalve teams van onze 
eigen atletiekvereniging, waren er 
ondermeer teams van de Gemeente 
Steenwijkerland, de Brandweer, Dyka, 
atletiekvereniging De Sprinter en 
voetbalvereniging Olde Veste.  
 
Het was een zeer gezellige happening. 
Waarbij niet in de eerste plaats de 
prestatie, maar een dag genieten van 
de loopsport, voorop stond. Hoewel er 
onderling wel wat strijd geleverd werd, 
konden er geen prijzen gewonnen 
worden.  
 
En dit jaar, 2008, is het dus weer zo 
ver. Op zaterdag 20 september gaan 
we om 8 uur van start op de 
Atletiekbaan. En we hopen natuurlijk 
dat er veel teams mee doen. Wat 
dacht je van 30 teams ter ere van het 
30 jarig bestaan van Start 78? 
 
Dus, stel een team samen. Vanuit 
onze eigen vereniging moeten, met zo 
veel lopers, toch wel tien teams te 
formeren zijn. En dan kunnen er nog 
teams van andere atletiekverenigingen 
en organisaties mee doen.  Dat 
hoeven niet allemaal ervaren lopers te 
zijn. Een beetje trainen van te voren is 
wel gewenst natuurlijk. Vijf jaar 
geleden is er zelfs, door een lid van 
Start 78, gedurende een aantal 
maanden een looptraining 
georganiseerd op zijn bedrijf. Dus: durf 
de uitdaging aan en schrijf je, samen 
met een groep collega’s, in.  
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Over de wijze van aanmelden 
verschijnt binnenkort een mededeling 
op de website www.start78.nl.  
Ook als je (nog) geen team hebt, meld 
je dan aan. Dan kan er een team 
samengesteld worden van alle 
individuele lopers die zich melden. 
 
Wat we verder aan onze Start 78 leden 
willen vragen: maak reclame voor deze 
unieke happening. Neem flyers mee 
naar loopevenementen waar je heen 
gaat (te verkrijgen bij Grietje Boxum, 
tel 0521.511757, Email: 
jdhalvemarathon@live.nl),  bespreek 
het op je werk (misschien wil je baas 
het team wel sponsoren), op school, je 
(andere) sportclub, enz.  

De kosten hoeven geen beletsel te zijn 
lijkt ons. Die bedragen slechts € 75,- 
per ploeg (en € 6,- voor elk extra 
aangemeld groepslid). Daarvoor is er 
onderweg ook nog een drankje na je 
loop en krijg je aan het eind een 
herinnering uitgereikt. 
 
Kortom: we hopen dat alle Start 78 
leden samen deze lustrumactiviteit tot 
een succes weten te maken. Zodat we 
op 20 september ’s avonds, tijdens een 
gezellige afterparty, terug kunnen 
kijken op een mooie dag.  
 
De Wegwerkers (Trees, Rudy, Frenk, 
Grietje en Jaap) 
 

 
 
 
 

JaJaJaJarig in junirig in junirig in junirig in juni      

 

     

          

Alvast van harte gefeliciteerd en       

een fijne dag toegewenst namens 'Start 78'      
          

          

          

          

1-6 Jenny Braad-Westerveen 9-6 Gertjan Petter 21-6 Joost Westerkamp  

1-6 Margreet Wagteveld 9-6 Anny Vrielink 22-6 Philip Slangen  

3-6 Erwin Groenink 10-6 Lyanne Moesker 23-6 Cor Weerman  

5-6 Lammie Quandt 13-6 Corinne Roorda 23-6 Harry van der Woude  

6-6 Jorine Brouwer 14-6 Marion Slootweg 24-6 Minke van Dijk  

7-6 Ingeborg Vroklage 16-6 Lysbeth Gijsen 25-6 Nynke de Lange-Liemburg 

7-6 Bram Winters 16-6 Jan Groen  25-6 Eric Stuiver   

8-6 Marga Bijdevaate 17-6 Noa Wijnen  28-6 Bram Bijdevaate  

8-6 Marrit Jen Hong Li 17-6 Harjo Wind  28-6 Annet Wiersema  

8-6 Alie Terluin  19-6 Okke van Gijssel 29-6 Marjo Greven  

9-6 Aetske Oenema 19-6 Nico Janssen      
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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: 

De Vries woninginrichting in 
Steenwijk 

De Vries woninginrichting voor de 
inrichting van uw woning vindt u in 
Steenwijk en sponsort Start’78 via een 
reclamebord. Dit reclamebord is 
aangebracht door Jannie Kielema. 

Oshide acupunctuur in 
Nijeholtwolde 

Oshide acupunctuur vindt u in 
Nijeholtwolde en sponsort Start’78 via 
een reclamebord. Dit reclamebord is 
aangebracht via de familie Wintjes. 

Motip in Wolvega 

Motip voor al uw lakken vindt u in 
Wolvega en sponsort Start’78 via een 
reclamebord. Dit reclamebord is 
aangebracht door Toos de Vries. 

Dejo metaalindustrie in 
Wolvega 

Dejo Metaalindustrie bv in Wolvega 
ontwikkelt en produceert alle denkbare 
typen metalen roosters en traptreden 
die in allerlei situaties kunnen worden 
toegepast. Jarenlange ervaring stelt 
Dejo in staat aan de wensen van 
uiteenlopende opdrachtgevers te 
voldoen. Dejo levert zijn producten aan 
opdrachtgevers overal in Europa en 
ver daarbuiten. Dejo metaalindustrie 
sponsort Start’78 al vele jaren via een 
reclamebord.  

Installatiebedrijf Oosterveld in 
Wolvega 

Oosterveld Installatietechniek is een 
modern installatiebedrijf, welke 
beschikt over alle relevante 
erkenningen en richt zich op zowel de 
particuliere- alsook utiliteitsmarkt. De 
afgelopen jaren kenmerkt het bedrijf 
zich in toenemende mate als 
adviserend-installateur, vooral bij de 
toepassing van duurzame en 
innovatieve technieken. Oosterveld 
sponsort Start’78 al vele jaren via een 
reclamebord.  

Running center Leeuwarden 

Running Center Leeuwarden is dé 
hardloopspeciaalzaak van het 
noorden! Voor al uw hardloopzaken 
kunt u terecht bij John Sloot in 
Leeuwarden. Running Center sponsort 
Start’78 al vele jaren via een 
reclamebord, advertentie en 
ondersteuning bij wedstrijden. 

Kranendonk Schilders in 
Noordwolde 

Kranendonk Schilders in Noordwolde 
is een Fries bedrijf met circa dertig 
vakkundige en toegewijde personen in 
dienst - die naast het reguliere 
schildersvakmanschap, ook andere 
specialistische kennis in huis 
hebben. Kranendonk Schilders staat 
gelijk aan authentiek ambacht in een 
moderne totaaloplossing. Kranendonk 
sponsort Start’78 via loopkleding en 
een reclamebord.  
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Examen TLG in Sneek 
door Wim van Oosten 

  

Zaterdag 19 april 2008 de dag van de 
waarheid en wat misschien nog meer? 
Ruud en Wim gaan examen doen voor 
de cursus “Trainer Loop Groepen” van 
de KNAU. Op 27 oktober 2007 zijn we 
gestart met de opleiding in en rond de 
nieuwe accommodatie van “AV 
Horror”in Sneek. Onder de bezielende 
leiding van Feiko Jansma en Paula 
Benders, zijn we in 15 zaterdagen (ach 
wat moet je anders op zaterdag doen) 
klaar gestoomd voor het trainers 
diploma. ’s Morgens theorieles met 
behulp van een heel dik boek en ‘s 
middags praktijkles. Daarnaast hadden 
we nog 12 stageopdrachten naar eigen 
keuze in te vullen. Ik heb de helft 
hiervan in Oranjewoud gedaan (bij de 
Ski-vereniging) en de rest in Wolvega. 
Ruud heeft zijn stagelessen in 
Steenwijk gedaan. Voor het examen 
moesten wij zelf  zorgen voor een 
groep atleten (minimaal 12).  Dus 
gingen wij zaterdagmorgen 
groepsgewijs vanuit Steenwijk en 
Wolvega op pad naar Sneek. Mijn 
examen was om 10.00u, eerst even 
inlopen en vervolgens aan de slag met 
de 2 opdrachten. Inmiddels had ik de 
examencommissie ingelicht dat ik 
vorige week zondag de marathon in 
Rotterdam gelopen had en daaraan 
een gigantische rugpijn had 
overgehouden en dus de oefeningen 
niet kon voordoen. De eerste opdracht 
was: “Warming-up met tweetallen met 
en zonder weerstand”, hierbij heb ik de 
hulp van Jebbe kunnen inroepen om 
een goede skipping voor te doen. 
Vervolgens de tweede opdracht:  
“Training in de vorm van estafette 
lopen”, hierbij heeft vooral Egbert zich 
lekker kunnen uitleven. Ondertussen 
had Jebbe mij nog een paar adviezen 
ingefluisterd. Commentaar van de 
examinatoren: de uitleg duurde wat 
lang maar het enthousiasme van de 

groep was geweldig. Vervolgens even 
pauze en om 12.00u was Ruud aan de 
beurt om onze groep af te beulen. Zijn 
opdrachten waren: “Fixeren van de 
enkel”, waarbij dus echt de 
looptechniek behandeld wordt en 
training in de vorm van “Spelen met 
tijd”, hetgeen een speelse vorm van 
interval training kan zijn. Mogelijk was 
hij iets in zijn tijd uitgelopen, want de 
examinatoren stopten de training 
omdat zij genoeg gezien hadden.  
Onze groep atleten is toen huiswaarts 
gekeerd omdat de diplomauitreiking 
pas om 17.00u zou plaatsvinden. Aan 
het einde van de middag hoorden wij 
dat beiden met een goed resultaat 
geslaagd waren en het diploma in 
ontvangst konden nemen. Zelf kreeg ik 
als enige nog de felicitaties van de 
aanwezige rijksgecommiteerde, niet 
vanwege uitzonderlijke cijfers maar wel 
door mijn uitzonderlijke leeftijd. Ach, “je 
bent nooit te oud om te leren” en “je 
bent zo oud als je je voelt”. 
Uitslag: Wim theorie 8,5 en praktijk 7,5 
en   Ruud theorie 8,5 en praktijk 8,0. 
Dus als Ruud de woensdagavond 
training van Rob overneemt komt deze 
groep straks in vertrouwde handen. 
Ikzelf moet over training geven nog 
even nadenken, in eerste instantie 
beschouw ik mezelf als invaltrainer. De 
vraag is trouwens of er wel iemand is 
die les van mij wil hebben. Want 
vandaag hebben al 2 atleten, die 
zaterdag voor het examen 
meegetraind hebben, mij gezegd dat 
zij spierpijn hebben. Dus dat belooft 
niet veel goeds. Onze dank aan de 
Start’78 atleten die ons geholpen 
hebben te weten: Alex, Bea, Wea, 
Ingrid, Jan Willem, Jaap, Jebbe, Ad, 
Egbert, Bennie, Peter, Marry, Folkert, 
Rob en Jan de Groot. 
Advies van de trainer: “bij spierpijn, 
dezelfde oefening nog een keer doen” 
en veel rekken! 
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De jeugd van 
tegenwoordig 

Belevenissen van een recreatieve trainer 
 

Goh, wat is het toch mooi weer 
geweest in de vakantie zeg! Zo mooi 
dat we een keer poolstok hoog hebben 
getraind! Helaas waren er maar 4 die 
er waren op deze vakantietraining, 
maar dat mocht de pret niet drukken. 
Het baanseizoen is weer begonnen. 
En het begon alweer leuk! Ik heb al 
weer PR’s horen sneuvelen. En de 
eerste medaille wedstrijd was ook weer 
erg geslaagd! (met name als je zelf 2de 
word op de 1500 meter, hehe) Ook de 
competitie wedstrijd was heel goed 
gegaan! De voorbereiding hierop was 
ook zeer uitgebreid geweest, dus we 
hadden ook hoge verwachtingen! En 
die verwachtingen zijn helemaal 
uitgekomen. De meeste atleten 
kwamen in de onderdelen heel goed 
naar voren in het klassement! Super 
jongens en meisjes! Ik Zie een leuke 
zomer tegemoet met veel sneuvelende 
PR’s, gezellige jubileum activiteiten en 
feestjes! 
Wist je Dat: 

- Saskia V. een eigen hut heeft 
achter de atletiekbaan? 

- Annabelle L. dacht dat ze niet 
weer hier in kwam te staan? 

- Ik bij de volgende medaille 
wedstrijd nog meer deelname 
verwacht? 

- Ook de boerenmiddag een heel 
leuk evenement gaat worden? 

- Allaerd P. Wat moeite heeft grote 
(pool)stokken in zijn hand te 
houden? 

- Je met evelien W en ellen J beter 
niet kunt gaan hoogspringen? 

- Er buitengewoon weinig jongens 
op de training waren in de 
vakantie? 

- Ik hier daarom ook niet veel over 
te vertellen heb? 

- Mijn geheugen even niet meer 
verder reikt dan 2 weken terug, 
ivm met bokworsten en 
(veel)halve liters in oostenrijk. 

 
 

Het Startlegioen 
dendert Parijs binnen 

Oktober 2007 

 
Of: Een veldtocht van 20 km over de 
klinkers van Napoleon. 
De strategie voor deze strijd was voor 
mij al bekend, al kon de Franse slag 
nog wél roet in het eten gooien. 
Na deze filosofische inslag tóch maar 
aan de realiteit beginnen.  
 
De al ons bekende Gerard ter Beek, 
een organisator in running reizen, had 
ons weer eens uitgenodigd en 
uiteraard tegen een redelijk 
Euroaanbod een bezoekje af te leggen 
in Parijs en daar ook nog een 20 km te 
runnen of recreatief zo snel mogelijk 
weer in de bus te belanden. 
Laat ik eerst even over mezelf 
beginnen. Ik loop weinig halve 
marathons en laat staan een 
marathon. Waarom; mijn gevoelige 
torso is dénk ik geschikt voor een 10 
tot 15 km hardlopen. Dat is mij al ver 
genoeg en verder gaan kweekt onrust. 
Om deze 20 km van Parijs te lopen 
heb ik mij de druk toegelegd om een 
marge in te bouwen en dat is ce la vie 
gelukt. Waarom dit geen 21,1 km is 
weet ik niet. Misschien dat Napoleon 
vroeger met zijn strijders een oefentrip 
had, en bij nametingen láter bleek dat 
deze dus 20 km was. Met een Frans 
meetwiel uiteraard, en daar heb ik wel 
enig vertrouwen in. De laatste 2 
maanden heb ik veel getraind op duur 
en deze verder uit te bouwen. 
Met enkele wedstrijden meegedaan en 
ook nog op een vroeg tijdstip. In Parijs 
was de start ook om tien uur in de 
morgen. 
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Ik ben een laatbloeier. Hoe later op de 
dag of avond lopen of andere 
bewegingen hoe meer ik mij dan in 
vorm voel. Pour moi la vie va 
commencer. We gaan terug naar hoe 
het begon, want anders raakt de doos 
steeds in de war en die zat al onder 
een Frans deksel. Robina reisrunners 
hadden hun uiterste best gedaan om 
de bus weer vol te krijgen met lopers 
en supporters. Vi va la Ina. 
Ik had deze keer 3 mensen mee voor 
supporting. De Heerenveense Anne en 
Tietsje voor mentale ondersteuning en 
gewapend met een zweefcamera. Ook 
de Wapenveldse Pim zonder 
Napoleons rijgijzer, maar wel met 
huldeblik mocht niet ontbreken. 
Zaterdagmorgen 13 oktober vroeg uit 
de veren naar de 600 km verder 
gelegen liefelijk en toegankelijk 
plaatsje Parijs voor onze doelstelling, 
maar verrassingen zijn niet uitgesloten. 
Om goed beslagen ten velde te komen 
mocht ik van Wilma haar Franse 
deksel lenen voor deze 3 dagen en de 
coupeuse Trees was mijn hoedster om 
het goed op mijn bol te zetten. De pet 
hoort goed en scheef te zitten en niet 
anders. 
In Steenwijk opstappen en na een 
tussenstop in Leusden waar nog 5 
rundames opstapten zette chauffeur 
Andre de crouse-control en Ali Ashram 
op en tufte ons vrolijk over Belgisch en 
Frans asfalt. 
 
Na een paar stops om de magen te 
vullen en de spieren te bewegen 
kwamen de eerste stulpjes in zicht en 
reden richting het centrum van Parijs. 
Via de Arc De Triomphe kwamen we 
aan bij Napoleon en Josefhines trots. 
De Eifeltoren. Hier moest Gerard eerst 
even met de Franse slag de doos 
ophalen met startnummers. Het 
verdiende shirt was dus al aanwezig 
die we nog moesten veroveren. Hier 
en daar werden nog wel Xltjes geruild 
met Sjes. Daar had Startbaas Rob 

geen last van. Die had zijn eigen 
immense sportpak compleet met 
staart. Zelfs Ina had moeite om deze 
man te herkennen. Ter plaatse konden 
we wat rondkijken en kwamen terecht 
in het supportershome van het W.K 
Rugby dat in deze weken werd 
georganiseerd in Parijs en konden de 
sfeer proeven, hoewel in prijs was dit 
even slikken. De slik werd later nog 
erger toen Anne, Tietsje, Pim en ik een 
rustig diner genoten en het biertje tot 
de laatste druppel diende te worden 
uitgewrongen. Na deze 
gedenkwaardige en gevoelige 
momenten op naar ons nachtverblijf. 
Oh, ja. Op weg naar het IBUS hotel 
kwamen we ook nog langs de Dôme 
des Invalides of anders gezegd de 
slaaptombe van Napoleon. Een 
immens optrekje en iets groter dan 
mijn woongenot in Wolvega. Verschil 
moet er wezen. 
Na het inchecken op naar onze kamers 
en de spullen klaarleggen voor de 
volgende dag. De loopspullen dus. Na 
een uurtje barhangen ter bedde. 
Renie en Pim waakten over ons door 
als laatsten de stee op te zoeken zodat 
wij gerust konden rusten. Een grote 
verantwoordelijkheid voor deze twee 
bodygards. A Plein Cour!  
 
Zondagmorgen. Een enorme telefoon 
maakte ons wakker. Er zijn leukere 
geluidjes te bedenken en over het 
tijdstip zullen we het maar niet hebben. 
In de eetzaal haal je de vroege vogels 
er zo uit en de anderen horen 
geluidloos toe. Mijn doos hoort dus bij 
die anderen, of moet ik dit alleen 
verwerken. 
Om negen uur arrivés bij de Eifeltoren 
waar om 10 uur de start valt of het 
kanon van Napoleon buldert. De 
laatste voorbereidingen. Hier en daar 
een streek uit de magische handen 
van Renie, en Jolanda loopt weer als 
een élégante biche. 
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Onze supporters wensen ons een 
prettige veldslag en een veilig 
weerziens. Waar laat je 20.000 
mensen plus toeschouwers op een 
paar vierkante kilometer. 
Op weg naar de start verdwenen de 
meeste startleden al in de massa om 
een goed plaatsje te krijgen. Alleen die 
man met die Postbankstaart nog bij 
mij, maar daar wilde ik ook niet langer 
naar kijken. 
Ik zoek mijn plaatsje achter in de 
meute met als reden het ruimtelijke 
gevoel voor zo ver dat mogelijk was en 
kon ik ook nog rustig inlopen. 
Toen Napoleon’s speeltje daverde was 
ik 10 minuten later daar, en ging over 
de chipmatten. Het was geweldig 
oppassen, want de straat lag vol met 
plastic warmhouders, blikjes, bidons en 
massagetubus. Even later een 
bekende schreeuw. Anne en Tietsje 
geven nog een laatste toewensing en 
met een enorme telelens wordt ik 
nagestaard. In de marge lopen met 
een tempo van 9 tot 10 km per uur en 
mijn horloge niet op de stopwatch. Ik 
kijk na afloop wel op de tijd. 
En waarom zeggen ze altijd stopwatch 
als je start!  
Een loopverslag over Napoleon’s 
akkers en heden van Zarkozy: ik ga 
goed. Het gaat eigenlijk nog goeder na 
5 kilometers. Ik zie mensen weer 
teruglopen en zie er wandelen. Veel 
drinken onderweg en suikerklontjes. 
De route liep in een lus. Een soort acht 
dus. Na een kilometer of 12 naar het 
andere rondje in de acht. Het gaat nog 
steeds goed en had ook geen pauze 
bij de muziek. Het was mijn smaak 
niet. Daar had Wim mij al over 
ingelicht. Na 15 km een gevoel van 
alweer een tunnel en weer omhoog. Dit 
is mijn dip en gelukkig een drinkpost. 
Toch maar een time-out en al sportief 
wandelend verder. Na een paar 
minuten weer in het ritme en zie de 
brug over de Seine. Aan de overkant 
gekomen de laatste 3 km. Met 

Zarkozy’s meetwiel stond dit allemaal 
duidelijk aangegeven. De Eifeltoren 
komt in zicht en mijn doos verlangt 
naar het einde. Voor de finish nog een 
pestkop van een honderd meter 
categorie Alp du Es en dan nog een 
400 meter echt draven, want in de 
marge zat nog reserves. Ik hoor mijn 
naam en Thijs legt mij vast op beeld en 
Ina en Anne en Tietsje, Jansje en 
Ulbe. Oh wat zijn ze heden blij en met 
mij erbij ook blij zei zij. 
Nadat de chip en de rest van mijn torso 
en toebehoren de mat over was ging 
mijn blik naar de Nike-triax c8. Deze 
stond op 12.27.55. Een snelle 
berekening in de schemerdoos 
betekende met de starttijd rekening 
houdende een tijd van binnen de 2 uur 
en 18 min. Dat was 2 minuten binnen 
mijn marge. 
Ik heb de Napoleontocht uitgelopen en 
al de andere Start mensen hebben het 
ook gehaald. Onder de Eifeltoren door 
de drukte heen en door het park naar 
de bus. De eerste bekende die voor 
mijn voeten liep was die Steenwijkse 
staartman en ik trok er even flink aan. 
Er werd onderweg vaak aan zijn staart 
getrokken verklaarde Rob. Bij de bus 
de nodige verhalen die iedereen had 
meegemaakt. 
 
Terug in het IBUS en na het douchen 
op naar de volgende etappe. 
Na sfeer proeven in de stad had 
Gerard de Franse slag gehanteerd en 
gehamerd. 
Wij hadden een flinke maagvulling 
verdiend en dit is aardig gelukt. Het 
hok was vol en de muzikale omlijsting 
kwam van een tokkelende Fransman 
zonder deksel. Bij mijn navraag bleek 
hij Johnny Hallyday niet eens te 
kennen. Afijn, het eten ging er wel in 
en de dorstige spraakzamer. 
Na het hossen en de la-la song en 
dancing with de stars Ina, Jennie en 
Trees terug in de bus voor een 
lichttoer. Ze hadden de Hollandse 
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lampjes op en langs de Eifeltoren 
aangedraaid. Dit was een mooi 
gezicht.  
In het IBUS nog napraten over deze 
dag onder het genot van een 1664 of 
andere long-drinks, want voor die prijs 
moet je wel lang drinken. Wel moe en 
wel voldaan ter bedde gaan. 
Maandagmorgen hetzelfde ritueel en 
vóór de terugreis naar de stad voor 
enkele bezichtingen. 
De weg van de tegenstellingen. Via de 
buitenwijken met ongure stegen en 
langs de Jab-Jums van de stad. Langs 
de bedelende medemens met hun 
vierkante meter bezit en de 5 of meer 
sterren hotels. De op toeristen jagende 
Gendarmes en het Franse slagverkeer 
razen rustig door. 
De Sacré Cour was indrukwekkend. 
Een gevoel van stilte in deze 
miljoenenstad. 
Ook nog een acterend beeld die ik in 
beweging bracht en een leuk 
boxershort met plattegrond en dit beide 
na Europingelen. Bij informatie over 
Parijs kan men nu bij mij terecht. Ik 
trek het aan en men loopt om mij heen. 
Op de catwalk in de bus al vertoond. 
Na een bezoek aan het Opera annex 
Balletgebouw en het Lafayette 
winkeltje en dit was iets groter dan de 
atletiekbaan in Steenwijk nog iets 
opmerkelijks. Bij een oversteek 
wachten op groen. Op dat moment 
kwamen de mensen van twee kanten 
aangestormd, en dat op 
maandagmiddag. In deze jachtige 
warboel kwam mijn Mr. Bean pasje 
goed uit. Na al deze indrukken en wat 
al niet meer op weg naar het veilige en 
rustige Steenwijk en Wolvega en door 
ons goede gedrag niet verbannen of 
via St-Helena. 
Nog enkele les remarques. 
Gerard Running reizen ons alweer 
uitnodigt voor volgend jaar in Berlijn. 
Om daar Startpassen neer te zetten en 
uiteraard tegen een redelijk 
Euroaanbod. 

Dat Robina proberen de bus weer vol 
te krijgen en ik mijn vorm in de marge 
vast wil houden en voornamelijk train 
op de laatste 1,1 km. 
Het zat Wim even tegen, maar heeft 
wel gelopen, en samen met Hans een 
rustig tempo hadden gekozen. Dat 
Marrie dit een verstandig chetaime 
besluit vond. 
Jolanda wilde mijn plattegrond van 
Parijs wel lenen voor haar daigné. Dat 
kan nog steeds. 
Thijs metaal zag een mooi kunstwerk. 
Hij wilde deze RVS hoop wel in zijn 
tuin. 
Dat Egbert niet terug hoeft voor een 
P.R omdat hij al een toptijd heeft 
gelopen. 
Wilma had haar Iris meegenomen en 
zij heeft a plei vermaakt. 
Dat eigenlijk iedereen bij ons in de bus 
zich a plei heeft vermaakt, en dat alles 
onder het gezegde: bouger reposés et 
repose consciemment. 
 

Goede prestaties  
tijdens de eerste CD competitie  

 
Op zaterdag 19 april werd de 1e C/D 
competitie gehouden in Assen. We 
doen dit jaar weer met 3 ploegen mee, 
meisjes D in de 1e Divisie, jongens D 
en jongens C in de 2e Divisie.Het was 
een droge dag met wat zon, maar er 
stond een zeer sterke tegenwind, 
welke zeker voor de 1000 meter 
lopers/loopsters, niet aangenaam was, 
3x tegen de wind in. Ook voor de 
sprinters was het lopen tegen de wind 
in. Bij de meisjes D liep Sandra een 
keurige 9.69 seconden op de 60 meter 
terwijl ze bij hoog tot een nieuw p.r. 
kwam van 1.20 meter ! Iris liep 10.21 
seconden op de 60 meter en kwam bij 
het verspringen (ookal weer mede door 
de sterke wind) totaal niet uit, en kwam 
niet verder dan 3.03 meter. Saskia 
zorgde voor een verrassing door haar 
serie 60 meter horden te winnen en in 
totaal 4e te worden met een mooie tijd 
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van 12.74 seconden, en dat voor de 
eerste keer horden lopen! Verder werd 
Saskia 5e bij het kogelstoten met 7.28 
meter. Een behoorlijk zieke Ellen wilde 
toch de ploeg niet in de steek laten, 
trok zich wel terug voor de estafette, 
maar liep de 60 meter horden in 13.2 
seconden. Op haar favourite afstand 
de 1000 meter, bleef ze de eerste 700 
meter in 4e positie lopen, door toch op 
wilskracht toen naar voren te gaan en 
uiterlijk als 1e finishte in 3.30.40 
minuten ! Niet een tijd die we van Ellen 
gewend zijn, maar Ellen onder deze 
omstandigheden dit te lopen, zeer 
zeker een grote pluim verdiend voor je 
geweldige inzet voor de ploeg !!!  
Claudia nam op de 1000 meter meteen 
de kop en sloeg een behoorlijk gaatje. 
Echter op de laatste 200 meter kreeg 
ze het zeer moeilijk en werd uiteindelijk 
toch keurig 3e in 3.31.94 minuten een 
nieuw p.r. ! Verder voor Claudia een 4e 
plaats en wederom een nieuw  
p.r. bij het speerwerpen met 14.55 
meter! Ook Geesje liep op de 1000 
meter een nieuw p.r van 4.19.38 
minuten! En verder sprong Geesje 
2.42 meter ver. Maaike kwam met de 
discus tot een nieuw p.r. van 11.90 
meter en sprong 2.82 meter bij het 
verspringen. Bij het kogelstoten een 4e 
plaats en nieuw p.r. voor Mathilde met  
7.35 meter terwijl Mathilde bij het 
hoogspringen tot 1.20 meter kwam. 
Voor Ryanne, geblesseerd aan haar 
knie waardoor ze niet kon verspringen 
en de horden lopen, toch heel 
verrassend twee 1e plaatsen, bij het 
speerwerpen  een nieuw p.r. met 22.75 
meter en bij het discuswerpen kwam 
Ryanne tot 18.07 meter. 
De estafetteploeg bestaande uit 
Sandra, Iris, Ryanne en invalster 
Claudia, werden 3e in 38.10 seconden. 
 
Bij de jongens D een 1e plaats voor 
Wesley op de 80 meter horden in 
15.16 seconden en een 2e plaats op 
de 80 meter in 12.44 seconden !! Jari 

was vandaag zeer op dreef, hij werd 
2e bij het verspringen met een nieuw 
p.r. van 3.81 meter. Verder liep Jari 
een prachtige en zeer sterke 1000 
meter. Van kop af aan wist hij te 
winnen, al spande het er op het laatst 
op, maar Jari vocht voor de 1e plaats 
en haalde dit ook, in alweer een ruim 
nieuw p.r. van 3.20.76 minuten !!!! Jari 
heel knap gedaan !!   Martijn werd 3e 
bij het hoogspringen met 1.30 meter, 
en op de 1000 meter werd Martijn 3e in 
3.28.29 minuten, weliswaar een wat 
tegenvallende tijd Martijn, maar 
hopenlijk gaat het de volgende keer 
weer beter! Okke kwam bij het 
verspringen tot 3.36 meter, maar had 
zich bij de estafette geblesserd 
waardoor hij helaas ook de 80 meter 
niet meer kon lopen. Jammer Okke, 
maar inmiddels is je blessure weer 
over en kan je gelukkig de volgende 
keer weer helemaal fit meedoen. Twee 
mooie nieuw p.r.'s voor Dennis. Bij het 
discuswerpen werd hij 3e met 15.68 
meter en bij het kogelstoten 4e met 
7.05 meter !! De 4x 80 meter werd 
gelopen door Dennis, Okke, Martijn en 
Wesley en zij werden net 2e in 46.89 
seconden.  
 
Tenslotte de jongens C. Hier werd de 
beste prestatie en een nieuw p.r. 
neergezet door Pim die met de discus 
2e werd en tot maar liefst 40.55 meter 
kwam! Pim heel knap gedaan, en op 
naar je doelen voor wat betreft de 
clubrecords op kogel en discus die op 
naam staan van Boudewijn Luijten! 
Ook op kogel een 2e plaats voor Pim 
met 11.35 meter. Op de 100 meter een 
spannende strijd tussen Lukas en Jan, 
die gewonnen werd door Lukas in 
14.41 seconden, terwijl Jan 14.56 
seconden liep.  Lukas moest voor het 
eerst de 100 meter horden lopen. Hij 
starte goed maar na 4 hordes kwam hij 
niet goed meer uit, de hordes zijn dan 
ook wel behoorlijk hoog en Lukas is 
niet zo groot, dus dit kostte hem veel 
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moeite. Helaas kwam hij na de laatste 
horde dan ook ten val, rolde gelukkig 
net door naar de finish en kreeg een 
tijd van 23.13 seconden. Lukas toch 
knap geprobeerd, maar de volgende 
keer hoef je dit nummer niet meer te 
doen ! Jan kwam met de kogel tot 
8.80 meter. Frank werd 3e op het 
verspringen met 4.30 meter en kwam 
bij het hoogspringen tot 1.35 meter. 
Ook Vincent kwam bij het 
hoogspringen tot 1.35 meter. Daarna 
moest Vincent voor het eerst starten 
op de 800 meter en dat viel hem wel 
tegen. Daarbij komende dat hij na 
1 ronde last had van hoesten en 
benauwdheid, was zeker de 2e ronde 
een ware martelgang voor hem. Maar 
Vincent goed dat je hem toch hebt 
uitgelopen en zo voor punten voor de 
ploeg hebt gezorgd !!! Zijn tijd was 
2.52.36 minuten. Allaerd kwam bij het 
verspringen tot 3.08 meter, maar beter 
deed hij het bij het speerwerpen waar 
hij tot 21.87 meter kwam. Marco kwam 
met de speer tot een nieuw p.r. van 
16.81 meter, bij het discuswerpen had 
hij 2 mooie worpen maar helaas waren 
deze ongeldig, Marco kwam nu tot 
16.93 meter wat voor hem wel 
teleurstellend was, maar Marco lekker 
blijven trainen dan gaat het de 
volgende keer vast weer beter! 
De estafetteploeg bestond uit Frank, 
Lukas, Jan en Pim en zij werden 3e in 
53.23 seconden. 
 
De volgende wedstrijd is op 17 mei in 
Stadskanaal, er zullen diverse 
wijzigingen in de ploegen gaan komen 
en een aantal atleten die de eerste 
wedstrijd niet konden, komen de 
ploegen versterken. Wel is na de 
eerste wedstrijd het nu haast al zeker 
dat alle 3 de ploegen door gaan naar 
de Districtsfinale op zaterdag 21 juni in 
Zwolle! We gaan nog lekker serieus 
doortrainen zodat we de volgende keer 
misschien nog meer punten kunnen 
verzamelen. Tot slot, jullie hebben zich 

allemaal goed ingezet, ook sportief 
soms nummers gedaan die je niet echt 
leuk vindt, mijn complimenten aan 
jullie! 
Puntentotaal:  
Meisjes D  2e met 5660 punten 
Jongens D 2e met 3250 punten 
Jongens C 3e met 4213 punten   
 

Rode wijn en 
naaldhakken 

 
Rode wijn en naald hakken = zomaar 
een verhaal of diverse belevenissen 
van drie (recreatieve) loopsters. De 
titel is ontstaan tijdens het lopen, maar 
nu nog een verhaal. Een verhaal vanuit 
een ander lo(o)p(st)ersoog. We 
hebben A gezegd, en laten we dan ook 
maar eens beginnen. Onder het lopen 
passeren verschillende onderwerpen 
de revue, de een om te onthouden en 
de ander om snel weer te vergeten. De 
een te privé en de een om te delen met 
een ander. Daarnaast genieten we 
natuurlijk ook van al het moois om ons 
heen.  
Lang geleden waren we begonnen om 
de duurlopen op zaterdagmorgen met 
z'n 3en af te leggen, onder het mom 
van "samen is toch veel gezelliger dan 
alleen". We raakten goed aan elkaar 
gewend, hielden rekening met elkaar 
wanneer het bij de één even wat 
minder ging en we kwamen altijd fris 
en vrolijk thuis. Nu hoorden natuurlijk 
ook andere lopers van onze gezellige 
tochtjes en die wilden dit nu ook wel 
eens beleven, met als gevolg dat de 
groep op zaterdagmorgen nu vaak 
bestaat uit meer dan 3 loopsters. Het 
aantal personen is niet het enige wat 
er veranderde, natuurlijk werden er nu 
ook hele essentiële vraagstukken uit 
de maatschappij opgelost door de 
andere lopers (wij bleven toch vooral 
over koetjes en kalfjes leuteren 
volgens hun). 
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Ondanks de verschillen is er toch één 
belangrijk punt wat ons met elkaar 
verbind en dat is jawel "het lopen"! 
Dachten wij dat we voornamelijk liepen 
voor gezelligheid, nee lopen is voor 
heel veel dingen goed en zeker voor je 
coördinatie...  
Goed voor je coördinatie? Wat is nou 
goed voor je coördinatie en wat moet 
je ervoor doen om een goede 
coördinatie te krijgen en te behouden? 
Onderweg is dit soms een hot item. 
Met name de eerste keer dat je 
"slechte" bospaden beloopt, kan dit 
soms zeer irritant zijn en dan komt het 
meestal wel op je mentaliteit of kracht 
terecht . Vaak krijgen wij te horen 
"goed voor je coördinatie"! Een lusje 
erbij aan . Ja, waarom niet na 15 km 
lopen .. En dan met name over 
bospaden of mountainbikeroutes; 
bultje op bultje af, smalle paden, diepe 
fietsbandensporen, laag hangende 
takken, boomstronken over het pad als 
horde ... leuk! Ook allemaal goed voor 
je coördinatie! En nu zijn wij natuurlijk 
heel wat gewend bleek wel tijdens het 
eind van een mooi duurloopje toen we 
door een omgeploegd veld nog even 
terug naar het beginpunt moesten, de 
mannen waren het eerst aan het 
wandelen en wij konden het met onze 
coördinatie, behendigheid en lenigheid 
toch best nog even volhouden, waar 
het balanceren op naaldhakken ook al 
niet goed voor is... Maar natuurlijk 
lopen we niet voor niets en doen we 
soms af maar meestal toe mee aan 
een wedstrijdje. We moeten toch aan 
de buitenwereld laten zien waarom we 
zo vaak van huis zijn en hoe kan dit nu 
beter dan met een pr... De 1500 
meters ging ook weer super, een 
goede pr gelopen!  
Lambertusloop, voor de meesten geldt 
hier ook weer dat zij een goede pr 
hebben gehaald met of zonder een 
haas en met zeer goede 
weersomstandigheden.  Het was wel 
weer even wennen de hitte. Of 

kwamen de pr's misschien door de 
flitsende fotograaf langs het parcours, 
want op dat punt moest toch wel even 
stijlvol en snel gelopen worden. Of 
door de fantastische aanmoedigingen 
die ervoor zorgden dat je continue 
lekker en ontspannen bleef lopen. 
Tja, je moet toch iets nuttigs doen 
wanneer het lopen even niet wil, maar 
of je nu man of vrouw bent, iedere 
loper wordt chagrijnig wanneer hij/zij 
niet kan lopen en dat is niet goed voor 
de huiselijke sfeer (zeker wanneer ook 
nog je partner wel de sterren van de 
hemel loopt!)   
Onder het genot van een wijntje 
bespreken we de komende 
wedstrijdjes, eerst nog de uurloop, 
mogen we (3-1) laten zien dat we 
wederom als veulentjes door de wei 
dartelen...maar dan komt toch bijna het 
echte werk: 18 mei de 
Marikenloop ...??? Mogen we laten 
zien dat we weer in staat zijn tot een pr  
en dit is natuurlijk voor de mannen een 
genot om naar de kijken, alleen maar 
vrouwen die aan het hardlopen zijn... 
We hopen jullie te laten zien dat het 
over koetjes en kalfjes leuteren tijdens 
de duurloop nog steeds tot pr's leidt. 
 

Gerstenat en vette 
Friet 

Belevenissen van een recreatieve loper. 

 
Vanochtend heb ik een stukje 
uitgelopen. Na een wedstrijd vind ik dat 
altijd prettig. Eerst is het even 
doorzetten maar na een poosje merk je 
dat de stramme benen toch wat 
soepeler worden. Onderweg een 
beetje wandelen, joggen, stilstaan, 
rekken en alles wat er verder mogelijk 
is. Een uurtje heb ik gedaan, totaal 8 
km, dus heerlijk rustig gelopen. 
Gister was ik in Norg voor de halve 
marathon. De dagen ervoor waren 
zwaar geweest, veel getraind, dus ik 
had niet het idee om volle bak te gaan. 
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Het doel was marathontempo, dus een 
snelle duurloop zeg maar. De avond 
ervoor had ik nog een lange training 
gehad, de benen voelden zwaar. 
Ik was mooi op tijd in Norg, rustig 
ingeschreven, beetje naar de 
jeugdloop gekeken en een beetje 
ingelopen en gerekt. Het weer was 
goed, wel wat donkere wolken in de 
verte maar prima temperatuur. 
10 minuten voor de tijd de lange broek 
maar uit getrokken en toen naar de 
start. Tot mijn verbazing kwam ineens 
Jan de G. in opperste concentratie 
voorbij. Hij was laat en zou ook de 
halve doen. Even overleg ……“wat wil 
je doen”, “hoe voel je je” en dat soort 
aftastingen. We besloten in ieder geval 
om gezamenlijk te lopen. Maar eens 
kijken hoe het zou gaan. Ik had eerst 
01:35 in mijn hoofd, Jan 01:30. Maar 
het was mijn eer te na om hem 5 
minuten voor me te laten finishen. 
Kortom, ik stelde het doel wat bij. 
De eerste kilometer ging 
(traditiegetrouw) veel te snel maar 
gelukkig was iedereen het er over eens 
dat het bordje verkeerd stond. 
Er stonden wel bij alle kilometers hele 
grote en duidelijke bordjes, maar zoals 
overal waren ook hier mensen die de 
bordjes niet zagen staan. 
Na een paar kilometer hadden we het 
juiste tempo gevonden. Jan en ik 
liepen samen op. Tot een kilometer of 
5 liepen we wel bij andere groepjes in 
de buurt maar helaas voor ons haakten 
de meesten af omdat de ronde voor de 
10 km iets anders liep. Ondanks een 
stuk waar een straffe tegenwind stond 
konden we alle kilometers mooi strak 
op hetzelfde tempo houden. 
Het parcours bestaat grofweg uit een 
rondje van 9 km en daarna 2 identieke 
rondjes van 6 km. Na de eerste 
doorkomst werd het rustiger op het 
parcours (de 10 km was eraf). Het 
2e rondje ging prima, we liepen in op 
een enkele loper en werden zelf niet 
ingehaald. Op 15 km een tijd van 01:02 

hoog. Niet slecht voor een duurloopje 
dacht ik nog. Gelukkig konden Jan en 
ik het tempo goed volhouden, om 
beurten een poosje op kop, ging 
heerlijk. Uiteindelijk finishten we bijna 
tegelijk (Jan won in de sprint) maar 
allebei ruim onder de doelstelling die 
we voor de tijd hadden. Na de tijd even 
een sportdrank en evalueren en toen 
weer op huis aan. 
Vorige week was ook de 
trainingspakkenwedstrijd. Hierin zit de 
1500 meter voor de LA-competitie. Er 
was gelukkig veel deelname ☺. Het 
zou wel leuk zijn als er in bepaalde 
categorieën wat meer mensen zouden 
zijn die de 7 wedstrijden zouden halen. 
Ik geloof dat het wel wat meer leeft dan 
afgelopen jaren. 
Het is wel grappig want de mannen (of 
vrouwen) die ongeveer even snel 
lopen kijken toch altijd naar elkaar. 
Meestal wel in een gezonde competitie 
hoor, maar toch, iedereen wil op zijn 
eigen niveau goed presteren toch? 
In de eerste serie werd al hard 
gelopen. Als je dan langs de kant staat 
te kijken is bijna net zo leuk als zelf 
lopen, en je wordt er een stuk minder 
moe van ☺. 
Ik zat in de 2e serie. Jazlin had al 
aangekondigd dat ze van me wou 
winnen (dat wil ze altijd) maar dat laat 
ik natuurlijk niet gebeuren, pffff. Stel je 
voor….dat ik van een vrouw verlies � 
Een dag later stond er voor mij een 
duurloop van 25 km op het 
programma. We hadden met een 
groepje gezamenlijk afgesproken voor 
een rondje van 15 km. Omdat het mij 
wat te kort was heb ik eerst een klein 
uurtje voor mezelf gelopen. 
Het had een paar dagen weinig 
geregend dus de paden waren erg 
stoffig (en dat was te zien na afloop). Ik 
denk dat er ook een paar lopers waren 
die niet echt gewend waren aan de 
omstandigheden. Toen we door het 
pas geploegde land van een boer 
liepen klonken er de nodige 
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verwensingen in mijn richting….ik snap 
daar niks van…. 
Morgen Lambertusloop. Het zal me 
benieuwen. Veel deelname voor de 
LA-competitie? Ik heb me 
voorgenomen om kalm aan te doen. Ik 
reken wel op goede tijden bij een 
aantal lopers en loopsters. Hebben 
jullie gezien hoe snel Harm K. 
vooruitgaat? Goffer, wat kan die vent 
hard lopen zeg. Misschien kan ik me 
morgen wel opwerpen als haas bij 
iemand, ook een stukje 
zelfbescherming. Ik mag niet zo snel 
van de trainer. � 
 

 
Kleur en uiterlijk niet van belang 
 
Dit in verband met een aanstaande 
prestatie van formaat 
 
Reacties graag onder vermelding van 
steekwoord “pumps” naar de redactie 
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Tussenstand tot 4 mei 2008
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Jazlin Ruinemans 1 1 4.56.9 1 3

Nynke de Lange 1 2 3

Ivonne Wessels 2 2

Sietske Sterkenburgh 2 2

Martine Winters 3 3

Toos de Vries 6 2 4 5.49.8 2 23.07.76 1 15

Margreet Wagteveld 1 1 1 5.44.0 1 4

Wilma van Galen 2 2 6.15.8 4 3.48.10 1 9

Annelies van Buiten 7 3 3.49.59 2 12

Geke Naaktgeboren 8 3 5.59.9 3 14

Trees van Veen 3 4 7

Jana Posthumus 9 7.42.6 5 14

Anny Vrielink 10 7 17

Ineke van Dalfsen 4 4

Alien Stuifzand 5 5

Anita Lugtmeijer 5 5

Riki Creemers 5 5

Adri Sluis 6 6

Ina Gerding 8 8

Jannie Kielema 9 9

Grietje Boxum 10 10

Jenny Braad 11 11

Yvonne Kemp 12 12

Ineke Blauw 13 13

Anita Blankvoort 14 14

Helga Dekker 16 16

Joke van der Veen 17 17

Wea ter Wal 18 18

Erwin Groenink 4 4 5.33.4 3 22.48.41 1 12

Jan Willem Krom 3 3 3 5.34.9 4 13

Jan Scheenstra 1 1 1 3

Egbert Vink 2 2 4.49.8 2 6

Gerjan Petter 2 4.46.9 1 3

Niek Katers 4 4

Freddie Bouma 2 4 8 4.56.2 1 18.37.81 2 17

Harm Kolvoort 3 7 5 5.01.1 2 19.44.89 5 22

Jacob Dolstra 8 10 6 5.47.8 6 30

Berry Pees 9 11 7 5.39.5 5 32

Peter Visser 1 1 15.53.96 1 3

Klaas de Haan 1 5 18.54.67 3 9

Wolter van der Veen 3 4 19.43.54 4 11

Jan de Groot 6 3 5.03.3 3 12

Jebbe Westerbeek 4 8 5.28.4 4 16

Bert Slagter 5 9 21.53.34 6 20

Niek Wijnen 10 5.59.3 7 17

Peter Wemer 12 12 24

Heerke Postma 2 2

Jan Groen 2 2

Harjo Wind 6 6

Chris Pols 7 7

Frenk Wubben 9 9

Jan Willem van Dalen 11 11

Bertus Molenaar 13 13

Ad Roodhuijzen 1 2 2 4.59.4 2 18.24.56 1 4.09.13 2 10

Jan Nijmeijer 8 4 6.25.4 3 23.35.87 3 4.20.11 3 21

Klaas van der Veen 3 1 1 4.44.8 1 6

Jaap van Weenen 7 5 3 15

Jan de Lange 2 18.51.43 2 4

Willem Fokkert 5 4 9

Wim van Oosten 4.08.21 1 1

Harm Bakker 3 3

Rudy Wanders 4 4

Thijs van der Vegt 6 6

Jaap de Jong 6 6

Rob van der Wel 9 9
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40m: Ver: Balw.: Totaal: Plaats: 600m: Plaats:

7.8 2.99 13.04 876 1e 2.40.7 1e

8.0 2.70 12.06 768 2e 2.41.7 2e

8.7 2.12 13.05 566 7e 3.07.7 6e

8.6 2.49 9.30 583 5e 2.25.6 3e

9.0 2.27 6.56 425 6e

40m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats:

6.7 1.05 4.88 1277 1e 3.53.9 1e

7.9 0.90 4.50 909 7e 4.04.3 3e

60m: Ver: Balw.: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats:

10.3 3.39 12.78 999 6e 4.34.0 6e

10.4 3.09 13.13 933 9e 4.05.6 3e

10.0 3.32 20.19 1144 6e 4.12.4 8e

10.7 3.13 17.39 969 9e 3.53.3 2e

60m: Ver: Kogel: Totaal: Plaats:

11.0 2.91 4.76 933 11e

60m: 10.0 serie 80m: 12.3 serie

600m: 1.53.8 2e 1000m: 3.55.4 10e

2.04.7 7e Ver: 3.18 15e

2.26.8 9e Kogel: 6.76 7e

2.36.0 10e Speer: 21.74 5e

Ver: 3.51 7e

3.35 9e 100m: 18.1 serie

Kogel: 7.19 7e Kogel: 7.61 6e

3.38 11e Speer: 22.42 7e

16.29 9e

Kogel: 4.26 9e

Discus: 11.83 1e

Marco Jonkman

Allaerd Petter

Marco Jonkman

Uitslag openingswedstrijd te Heerenveen op 12 april 2008.

Okke van Gijssel

Okke van Gijssel

Okke van Gijssel

Lennert Petter

Lennert Petter

Allaerd Petter

Sandra Boxum

Iris Oost

Sandra Boxum

Geesje Nijmeijer

Wieke Nijmeijer

Wieke Nijmeijer

Jorrit Leistra

Meisjes D: Jongens D:

Meisjes C:

Jongens C:

Iris Oost

Tessa den Heijer

Sandra Boxum

Iris Oost

Geesje Nijmeijer

Iris de Boer

Lara van Ravenstein

Jongens Pup A, 1e j.:

Nick Rodermond

Rory Oosterkamp

Jongens Pup A, 2e j.:

Wolter Nijmeijer

Meisjes Pupillen B:

Soraya Servage

Jongens Pupillen B:

Amaru Wijman

Meisjes Pup A, 1e j.:

Meisjes Pupillen C:

Rosalie Tissingh

Thirza Kuiper

Cayla Venerius

Jongens Pupillen C:

Remco Mulder

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

JPC Balw.: Ver: 600m:

Remco Mulder 11.00 2.19 2.31.0

MPC 40m: 600m: Balw.: Hoog:

Amber Bekius 7.3 2.39.8 14.18 0.85

Rosalie Tissingh 7.4 2.45.4 16.14 0.90

Thirza Kuiper 8.1 2.46.1 10.70 0.80

JPB Hoog: 40m: Balw.: 1000m:

Eric Stuiver 0.95 7.7 13.91 4.35.2

Kevin Boes 0.95 7.8 18.57 5.22.0

JPA1 60m: Ver: Kogel: Hoog:

Nick Rodermond 9.7 3.36 5.48 1.00

Jannick Hemstede 11.4 3.02 4.14 0.80

JPA2 60m: Hoog: Balw.: 1000m:

Maurice Bekius 9.8 1.05 21.88 3.53.9

MPA1 Kogel: Ver: Balw.: 1000m:

Lara van Ravenstein 4.16 3.04 10.97 4.27.1

MPA2 Kogel: Ver: Balw.: 1000m:

Corinne Roorda 5.11 2.75 16.43 4.57.0

Uitslag 1e Pupillen Medaillewedstrijd te Leeuwarden op 19 april 2008.

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

Kamper Mijl op 17 april 2008 te Kampen. 
 

1 Mijl:  Mannen Masters M60+   Harm Bakker   5.36.1+   1
e
 



1e medaillewedstrijd te Steenwijk op 25 april 2008. 

Jongens pupillen C        Anika  Westerkamp  0.95 4e 

600m Remco  Mulder  2.30.1 1e     Iris de Boer  0.95 5e 

 Jarno  Kuiper  3.25.9 2e     Marte  Naaktgeboren  0.90 6e 

ver Remco  Mulder  2.37 1e    kogel Corinne  Roorda  5.58 1e 

 Jarno  Kuiper  1.84 2e     Stefanie  Mannes  5.33 2e 

Vortex Remco  Mulder  11.74 1e     Marte  Naaktgeboren  4.34 3e 

 Jarno  Kuiper  6.65 2e     Lara van Ravenstein  4.28 4e 

Meisjes pupillen C        Iris de Boer  3.99 5e 

600m Rosalie  Tissingh  2.29.1 1e     Anika  Westerkamp  3.73 6e 

 Thirza  Kuiper  2.35.1 2e    Jongens junioren D    

hoog Rosalie  Tissingh  0.95 1e    80m Martijn de Vries  11.5 1e 

 Thirza  Kuiper  0.85 2e     Wesley  Smid  11.6 2e 

 Amber  Bekius  0.80 3e     Jari van Ravenstein  11.9 3e 

Vortex Rosalie  Tissingh  17.14+ 1e     Janco  Smit  12.2 4e 

 Amber  Bekius  13.04 2e     Tim de Boer  12.5 5e 

 Thirza  Kuiper  7.62 3e     Herwin  Smit  13.0 6e 

Jongens pupillen B       hoog Martijn de Vries  1.35 1e 

1000m Wesley  Hoekstra  4.09.3 1e     Tim de Boer  1.35 2e 

 Bram  Bijdevaate  4.22.1 2e     Jari van Ravenstein  1.30 3e 

 Jorrit  Wubben  4.31.6 3e     Wesley  Smid  1.30 4e 

ver Bram  Bijdevaate  3.25 1e     Herwin  Smit  1.10 5e 

 Wesley  Hoekstra  3.14 2e     Janco  Smit  1.10 6e 

 Jorrit  Wubben  3.13 3e    discus Wesley  Smid  18.64 1e 

 Peter  Hoekstra  2.18 4e     Martijn de Vries  17.71 2e 

kogel Jorrit  Wubben  5.35 1e     Tim de Boer  16.99 3e 

 Bram  Bijdevaate  4.76 2e     Jari van Ravenstein  13.83 4e 

 Wesley  Hoekstra  3.67 3e     Janco  Smit  12.21 5e 

 Peter  Hoekstra  3.34 4e     Herwin  Smit  8.67 6e 

Meisjes pupillen B       Meisjes junioren D    

1000m Shae de Graaf  5.05.0 1e    60m Noa  Wijnen  8.8 1e 

hoog Shae de Graaf  0.85 1e     Ryanne  Bekius  9.3 2e 

kogel Shae de Graaf  2.37 1e     Ellen  Jansen  9.3 3e 

Jongens pupillen A        Saskia  Veen  9.3 4e 

1000m Rory  Oosterkamp  4.05.7 1e     Sandra  Boxum  9.4 5e 

 Nick  Rodermond  4.09.1 2e     Claudia  Oosterkamp  9.9 6e 

 Jorrit  Leistra  4.27.9 3e     Iris  Oost  9.9 7e 

 Julian  Vreeling  4.36.5 4e     Astrid  Wibbelink  10.0 8e 

ver Maurice  Bekius  3.80 1e     Mathilde  Spitzen  10.7 9e 

 Julian  Vreeling  3.39 2e     Geesje  Nijmeijer  11.7 10e 

 Jorrit  Leistra  2.66 3e    hoog Ellen  Jansen  1.30 1e 

 Nick  Rodermond  2.65 4e     Astrid  Wibbelink  1.25 2e 

 Rory  Oosterkamp  2.55 5e     Iris  Oost  1.20 3e 

kogel Rory  Oosterkamp  6.22 1e     Mathilde  Spitzen  1.20 4e 

 Maurice  Bekius  5.64 2e     Claudia  Oosterkamp  1.15 5e 

 Nick  Rodermond  5.55 3e     Sandra  Boxum  1.15 6e 

 Julian  Vreeling  5.19 4e     Ryanne  Bekius  1.15 7e 

 Jorrit  Leistra  4.53 5e     Saskia  Veen  1.00 8e 

Meisjes pupillen A        Geesje  Nijmeijer  0.85 9e 

1000m Anika  Westerkamp  4.06.5 1e    discus Sandra  Boxum  16.87 1e 

 Lara van Ravenstein  4.10.5 2e     Iris  Oost  16.54 2e 

 Stefanie  Mannes  4.16.4 3e     Astrid  Wibbelink  16.03 3e 

 Iris de Boer  4.16.5 4e     Ryanne  Bekius  15.13 4e 

 Corinne  Roorda  4.53.0 5e     Mathilde  Spitzen  12.69 5e 

 Marte  Naaktgeboren  5.29.6 6e     Claudia  Oosterkamp  10.73 6e 

hoog Corinne  Roorda  1.00 1e     Ellen  Jansen  10.28 7e 

 Lara van Ravenstein  1.00 2e     Geesje  Nijmeijer  7.33 8e 

 Stefanie  Mannes  1.00 3e     Noa  Wijnen  00.00  

         Saskia  Veen  00.00  



1e medaillewedstrijd te Steenwijk op 25 april 2008, vervolg. 

            

Jongens junioren C       Mannen Masters    

100m Pim  Wubben  13.3 1e    kogel Hans Spitzen M55 9.12 1e 

 Frank  Wibbelink  14.0 2e    Vrouwen Masters    

hoog Pim  Wubben  1.45 1e    100m Trijntje Dijkstra V45 15.4 1e 

 Frank  Wibbelink  1.40 2e     Tineke Boes V45 18.6 2e 

kogel Pim  Wubben  11.38 1e    ver Trijntje Dijkstra V45 3.79 1e 

 Frank  Wibbelink  7.01 2e     Tineke Boes V45 2.95 2e 

 Marco  Jonkman  7.01 3e    discus Trijntje Dijkstra V45 18.71 1e 

discus Marco  Jonkman  23.33 1e     Tineke Boes V45 18.34 2e 

Meisjes junioren C        Jana Posthumus V40 14.70 3e 

80m Wieke  Nijmeijer  14.1 1e    L.A.-groep    

ver Wieke  Nijmeijer  2.34 1e    1500m Klaas van der Veen M50 4.44.8 1e 

discus Wieke  Nijmeijer  12.66 1e     Gerjan  Petter  4.46.9 2e 

Jongens junioren B        Egbert Vink M35 4.49.8+ 3e 

100m Nathan van der Heide  12.1 1e     Freddie Bouma M45 4.56.2 4e 

 Joey  Woudstra  12.3 2e     Jazlin  Ruinemans  4.56.9 5e 

 Kevin  Duin  12.8 3e     Ad Roodhuijzen M50 4.59.4 6e 

 Lowie van der Woude  14.8 4e     Harm Kolvoort M40 5.01.1 7e 

hoog Joey  Woudstra  1.70 1e     Jan de Groot M40 5.03.3 8e 

 Lowie van der Woude  1.45 2e     Martijn de Vries  5.25.8+ 9e 

 Nathan van der Heide  1.35 3e     Jebbe Westerbeek M45 5.28.4 10e 

 Kevin  Duin  1.30 4e     Erwin  Groenink  5.33.4 11e 

kogel Lowie van der Woude  7.21 1e     Jan Willem  Krom  5.34.9 12e 

 Kevin  Duin  6.76 2e     Berry Pees M40 5.39.5 13e 

 Nathan van der Heide  6.62 3e     Margreet Wagteveld V35 5.44.0 14e 

Meisjes junioren B        Jacob Dolstra M45 5.47.8 15e 

100m Annabelle  Luijten  15.1 1e     Toos de Vries V45 5.49.8 16e 

ver Annabelle  Luijten  3.48 1e     Niek Wijnen M45 5.59.3 17e 

discus Annabelle  Luijten  24.65 1e     Geke Naaktgeboren V40 5.59.9 18e 

Jongens junioren A        Wilma van Galen V45 6.15.8 19e 

100m Yoran  van Dalen  12.5 1e     Jan Nijmeijer M55 6.25.4 20e 

hoog Yoran  van Dalen  1.65 1e     Jana Posthumus V40 7.42.6 21e 

kogel Yoran  van Dalen  9.14 1e         

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

Deltion IJsseldelta Baancircuit te Kampen op 22 april 2008. 
 
Jongens B: 
800m: Lowie vd Woude 2.15.61 9

e
 

Speer: Lowie vd Woude 27.99 11
e
 

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

Ter Speckebokaal te Lisse op 3 mei 2008. 
 
Mannen: 
Kogel: Boudewijn Luijten 16,45+ 7

e
 

Discus: Boudewijn Luijten 53.46+ 5
e
 

 
Twee clubrecords in één wedstrijd voor Boudewijn!! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



4x60m Start '78 38.10 424

100m Lukas  Wijnen 14.41 484 hoog Sandra  Boxum 1.20 389

Jan de Jong 14.56 0 Matilde  Spitzen 1.20 389

800m Vincent  Spitzen 2.52.36 372 ver Iris  Oost 3.03 224

100mh Lukas  Wijnen 23.13 215 Maaike  Schuurman 2.82 182

4x100m Start '78 53.23 598 Geesje  Nijmeijer 2.42 0

hoog Frank  Wibbelink 1.35 499 kogel Matilde  Spitzen 7.35 385

Vincent  Spitzen 1.35 0 Saskia  Veen 7.28 382

ver Frank  Wibbelink 4.30 478 discus Ryanne  Bekius 18.07 270

Allaerd  Petter 3.08 0 Maaike  Schuurman 11.90 136

kogel Pim  Wubben 11.35 585 speer Ryanne  Bekius 22.75 375

Jan de Jong 8.74 0 Claudia  Oosterkamp 14.55 212

discus Pim  Wubben 40.55 623

Marco  Jonkman 16.93 0

speer Allaerd  Petter 21.87 359

Marco  Jonkman 16.81 0 80m Wesley  Smid 12.44 409

Okke van Gijssel dns 0

1000m Jari van Ravenstein 3.20.76 540

Martijn de Vries 3.28.29 0

60m Sandra  Boxum 9.69 427 80mh Wesley  Smid 15.16 389

Iris  Oost 10.21 346 4x80m Start '78 46.89 481

1000m Ellen  Jansen 3.30.40 477 hoog Martijn de Vries 1.30 462

Claudia  Oosterkamp 3.31.94 468 ver Jari van Ravenstein 3.81 380

Geesje  Nijmeijer 4.19.38 0 Okke van Gijssel 3.36 0

60mh Saskia  Veen 12.74 307 kogel Dennis  Nieuwenhuis 7.05 368

Ellen  Jansen 13.22 267 discus Dennis  Nieuwenhuis 15.68 221

Totaal 2e met 3250 punten.

1e C/D Competitie te Assen op 19 april 2008.

Jongens Jun C 2e divisie

Totaal 3e met 4213 punten.

Meisjes Jun D 1e divisie

Totaal 2e met 5660 punten.

Jongens Jun D 2e divisie

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

Uurloop te Wolvega op 7 mei 2008. 

        

1 uur:         

Jan Scheenstra M35 17163    Jan Willem Krom Sen. 12709 

Klaas vd Veen M50 15429    Toos de Vries V45 12444 

Ad Roodhuijzen M50 14782    Erwin Groenink Sen. 12210 

Freddie Bouma M45 14729    Annelies van Buiten V40 12210 

Egbert Vink M35 14563    Jan Nijmeijer M55 11818 

Harm Kolvoort M40 14403    Trees van Veen V45 11768 

Gerjan Petter Sen. 14311    Anita Lugtmeijer V35 11224 

Harm Bakker M60 14209+    Lenie Sinnema V50 9388 

Ron Bos M40 13786    Dirk Sinnema M50 9170 

Nynke de Lange Sen. 13738    Jana Posthumus V40 8993 

Wolter vd Veen M45 13508    Rob vd Wel M55 8993 

Eddy Oosterkamp M50 13043       

Bert Slagter M45 13018    ½ uur:   

Wilma van Galen V45 12751+    Martijn de Vries JD 7037 

Margreet Wagteveld V35 12713    Simone Westerbeek MB 5868+ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zondag 30 maart Hoorn zaterdag 12 april Bergum (Slach om e mar)

H45 1/2 mar 3e Freddie Bouma 1.28.33 D 11,5km 14e Adri Sluis 1.04.08

H 21,57km 23e Jan de Groot 1.37.21

zondag 6 april Sneek  ronde van Wymbritseradeel

D 9,6km 13e Adri Sluis 49.21 zondag 13 april Rotterdam

H50  marathon Jan Nijmeier 4.20.11

zondag 6 april Berlijn H65 marathon Wim van Oosten 4.08.21

Hs 1/2 mar 912e Rik vd Werf 1.54.55 D40 marathon Annelies van Buiten 3.49.59

H35 1/2 mar 27e Egbert Vink 1.19.10 D45 marathon Wilma van Galen 3.48.10

H45 1/2 mar 1651e Peter Wemer 2.02.52 D 5km Wieke Nijmeier 39.07

H55 1/2 mar 697e Bennie Overvelde 2.33.40 mei 1km Geesje Nijmeier 4.26

H60 1/2 mar 330e Rob vd Wel 2.32.31 jo  1km Wolter Nijmeier 5.52

H65 1/2 mar 104e Wim van Oosten 1.59.18

Ds 1/2 mar 180e Lutine Schoemaker 1.56.20 woensdag 16 april Steenwijk  tijdloop

D40 1/2 mar 128e Annelies van Buiten 1.51.01 H sen 5km 1e Jan Willem Krom 21.26

D45 1/2 mar 44e Wilma van Galen 1.45.00 2e Erwin Groenink 22.50

785e Ina Gerding 2.32.32 H35  5km 1e Jan Scheenstra 16.33

2e Egbert Vink 17.09

zondag 6 april  Zwolle  Ekidenloop H40  5km 1e Peter Visser 16.16

Dolstra Montage  17e receranten in 3.20.47 2e Jan de Groot 19.14

 5km Anatia Lugtmeier 26.48 3e Harm Kolvoort 19.17

10km Berry Pees 48.14 4e Berry Pees 21.57

5km Sander Zwerver 25.36 H45  5km 1e Heerke Postma 17.49

10km Jacob Dolstra 45.22 2e Wolter van der Veen 18.30

5km Rudy van Leerzen 24.43 3e Freddie Bouma 18.30

7,2km Sybrand Sterkenburgh 30.04 4e Klaas de Haan 18.39

Gang is Alles  21e recreanten in 3.23.54 5e Jebbe Westerbeek 20.25

5km Anny Vrielink 26.48 6e Bert Slagter 21.18

10km Rudy Wanders 45.46 7e Jacob Dolstra 21.41

5km Afke Wemes 26.39 8e Peter Wemer 25.52

10km Frenk Wubben 46.05 H50  5km 1e Klaas van der Veen 18.01

5km Peter den Hartog 24.22 2e Ad Roodhuijzen 18.10

7,2km Willem Fokkert 34.14 3e Willem Fokkert 22.15

Gemeente Steenwijkerland 20e bedrijven in 3.32.51 4e Jaap van Weenen 22.54

5km Astrid Wubben 31.05 H60  5km 1e Harm Bakker 19.16

10km Ron Bos 42.55 D sen  5km 1e Nynke de lange 20.16

5km Grietje Boxum 30.28 2e Sietske Sterkenburgh 26.40

10km Margreet Wagteveld 46.31 D35  5km 1e Margreet Wagteveld 22.06

5km Trees van Veen 24.47 2e Anita Lugtmeier 25.46

7,2km Simone Westerbeek 37.05 D40  5km 1e Geke Naaktgeboren 23.13

Abbott Laboratories 4e bedrijven in 2.57.28 2e Jana Posthumus 28.50

o.a. 10km Wolter van der Veen 39.40 D45  5km 1e Toos de Vries 22.39

Waterschap Reest en Wieden 10e bedrijven in 3.18.27 2e Trees van Veen 23.54

o.a. 10km Nynke de lange 42.54 3e Adri Sluis 25.50

Abbott Laboratories 4 17e bedrijven in 3.27.20 4e Ina Gerding 28.23

o.a. 5km Jana Posthumus 28.49 5e Grietje Boxum 29.52

Windesheim SED 2e Onderwijsinst. 18e in 3.53.38 D50  5km 1e Anny Vrielink 26.57

o.a. 10km Jaap van Weenen 49.56 D55  5km 1e Betty Pereboom 24.21

The Beauty and the Beast  1e Recerant in2.41.18 jo  5km 1e Patrick Postma  JB 17.11

5km Ivonne Wessels 21.20 2e Martijn de Vries  JD 20.19

10km Klaas van der Veen 38.12

5km Freddie Bouma 19.05 vrijdag 18 april Hardenberg weg

10km Jan Scheenstra 33.55 H45  10km 6e Heerke Postma 36.28

5km Jebbe Westerbeek 20.23 D sen 5km 1e Jazlin Ruinemans 19.44

7,2km Gerjan Petter 28.23 JA  5km 4e Stefan Postma 16.37

JB  5km 7e Patrick Postma 17.20

woensdag 9 april Oude Willem (Hoeve a/d wegloop

H10mijl 1e Klaas de Haan 1.06.24

D 10 mijl 2e Alien Stuifzand 1.23.21



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zondag 20 april Zwolle weg zaterdag 3 mei Oldemarkt  (36e Lambertusloop)

H  15km 1e Jan Scheenstra 52.17 Hsen 10km 1e Jan Scheenstra 32.48

4e Klaas van der Veen 59.15 3e Egbert Vink 34.41

10e Harm Kolvoort 1.02.35 6e Jan Willem Krom 43.56

7e Erwin Groenink 45.11

zondag 20 april Hoogeveen weg (Cascadeloop) H40  10km 1e Peter Visser 32.31

D45  10 mijl 26e Adri Sluis 1.30.10 5e Jan Groen 36.49

Hrecr  5 mijl 49e Niek Wijnen 39.47 7e Wolter van der Veen 38.33

Drecr  5mijl 259e Anja Wijnen 50.50 8e Harm Kolvoort 39.16

10e Berry Pees 43.56

vrijdag 25 april  Erica 11e Freddie Bouma 44.07

H  5km 25e Anne bartelds 60+ 25.05 H50 10km 1e Klaas van der Veen 35.56

5e Ad Roodhuijzen 40.47

vrijdag 25 april  Kollum  (Katloop) 7e Jan Nijmeijer 47.52

H  13,7km 1e Jan Scheenstra 46.41 D sen  10km 1e Jazlin Ruinemans 39.21

2e Nynke de Lange 41.01

zaterdag 26 april  Goes (Oosterscheldeloop) D35  10km 1e Margreet Wagteveld 44.07

H45  20km 3e Jan Groen 1.23.36 2e Wilma van Galen 44.46

4e Annelies van Buiten 46.13

woensdag  30 april  Meppel  (Oranjeloop) 5e Toos de Vries 46.33

H  8km 1e Stefan Postma  JA 29.17 6e Riki Creemers 48.11

H40  8km 1e Heerke Postma 30.50 H recr 10km 6e Jan de Groot  40+ 38.18

3e Ad Roodhuijzen 32.18 20e Frenk Wubben  40+ 44.39

D sen  8km 1e Jazlin Ruinemans 33.19 28e Jaap van Weenen  50+ 47.14

H recr 5km 1e Stefan Postma  JA 16.43

woensdag 30 april  Beilen  (Oranjeloop) 4e Patrick Postma  JB 17.31

H  10km 1e Jan Scheenstra 34.01 7e Heerke Postma  40+ 18.34

14e Egbert Vink 44.21 Jo 12/14jr 1km 3e Tim de Boer 3.17

H40  5km 10e Anne Bartelds  60+ 24.38 4e Martijn de Vries 3.20

mei 12/14jr 1km 3e Wieke Nijmeijer 5.05

woensdag  30 april  Emmeloord  (Oranjeloop) jo 9/11jr 1km 9e Rory Oosterkamp 4.10

H  10km 10e Jebbe Westerbeek 40+ 42.59 me 9/11jr 1km 1e Claudia Oosterkamp 3.30

D  10km 3e Wilma van Galen  45+ 47.06 8e Geesje Nijmeijer 4.12

10e Iris de Boer 4.26

woensdag 30 april  Norg (Noord Drenteloop) jo tm 8jr 1km 12e Wolter Nijmeijer 5.25

H 40  1/2 mar 4e Jan de Groot 1.28.18

5e Freddie Bouma 1.28.19

Deze pagina is alleen mogelijk als de uitslag van een wedstrijd bekend is  bij ons.

Geef daarom uw gelopen tijd aan ons door.

Samen maken we deze pagina mogelijk. Hans en Jolanda Hes

Telefoon: 0513-688058

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



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zondag 20 april Zwolle weg zaterdag 3 mei Oldemarkt  (36e Lambertusloop)

H  15km 1e Jan Scheenstra 52.17 Hsen 10km 1e Jan Scheenstra 32.48

4e Klaas van der Veen 59.15 3e Egbert Vink 34.41

10e Harm Kolvoort 1.02.35 6e Jan Willem Krom 43.56

7e Erwin Groenink 45.11

zondag 20 april Hoogeveen weg (Cascadeloop) H40  10km 1e Peter Visser 32.31

D45  10 mijl 26e Adri Sluis 1.30.10 5e Jan Groen 36.49

Hrecr  5 mijl 49e Niek Wijnen 39.47 7e Wolter van der Veen 38.33

Drecr  5mijl 259e Anja Wijnen 50.50 8e Harm Kolvoort 39.16

10e Berry Pees 43.56

vrijdag 25 april  Erica 11e Freddie Bouma 44.07

H  5km 25e Anne bartelds 60+ 25.05 H50 10km 1e Klaas van der Veen 35.56

5e Ad Roodhuijzen 40.47

vrijdag 25 april  Kollum  (Katloop) 7e Jan Nijmeijer 47.52

H  13,7km 1e Jan Scheenstra 46.41 D sen  10km 1e Jazlin Ruinemans 39.21

2e Nynke de Lange 41.01

zaterdag 26 april  Goes (Oosterscheldeloop) D35  10km 1e Margreet Wagteveld 44.07

H45  20km 3e Jan Groen 1.23.36 2e Wilma van Galen 44.46

4e Annelies van Buiten 46.13

woensdag  30 april  Meppel  (Oranjeloop) 5e Toos de Vries 46.33

H  8km 1e Stefan Postma  JA 29.17 6e Riki Creemers 48.11

H40  8km 1e Heerke Postma 30.50 H recr 10km 6e Jan de Groot  40+ 38.18

3e Ad Roodhuijzen 32.18 20e Frenk Wubben  40+ 44.39

D sen  8km 1e Jazlin Ruinemans 33.19 28e Jaap van Weenen  50+ 47.14

H recr 5km 1e Stefan Postma  JA 16.43

woensdag 30 april  Beilen  (Oranjeloop) 4e Patrick Postma  JB 17.31

H  10km 1e Jan Scheenstra 34.01 7e Heerke Postma  40+ 18.34

14e Egbert Vink 44.21 Jo 12/14jr 1km 3e Tim de Boer 3.17

H40  5km 10e Anne Bartelds  60+ 24.38 4e Martijn de Vries 3.20

mei 12/14jr 1km 3e Wieke Nijmeijer 5.05

woensdag  30 april  Emmeloord  (Oranjeloop) jo 9/11jr 1km 9e Rory Oosterkamp 4.10

H  10km 10e Jebbe Westerbeek 40+ 42.59 me 9/11jr 1km 1e Claudia Oosterkamp 3.30

D  10km 3e Wilma van Galen  45+ 47.06 8e Geesje Nijmeijer 4.12

10e Iris de Boer 4.26

woensdag 30 april  Norg (Noord Drenteloop) jo tm 8jr 1km 12e Wolter Nijmeijer 5.25

H 40  1/2 mar 4e Jan de Groot 1.28.18

5e Freddie Bouma 1.28.19

Deze pagina is alleen mogelijk als de uitslag van een wedstrijd bekend is  bij ons.

Geef daarom uw gelopen tijd aan ons door.

Samen maken we deze pagina mogelijk. Hans en Jolanda Hes

Telefoon: 0513-688058

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


