


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 parkeerterrein 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 parkeerterrein 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

Niek Wijnen, penningmeester Het eenspan 17, 8332 JG Steenwijk 0521 514 965

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 19667202 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

CLUBORGAAN 31e JAARGANG NO.05, Juni 2008

AV START'78
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In dit nummer 

 

Redactioneel 
door Sietske Sterkenburgh 

Beste lezers, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zomervakantie staat alweer voor de deur. Voor alle 
schoolgaande kinderen begint de vakantie dit jaar 
lekker vroeg. Voor anderen is het misschien nog even 
wachten op de vakantie. Maar dat neemt niet weg dat 
als het weer zo blijft zoals het de laatste tijd is, wij een 
geweldige zomer tegemoet gaan. Waarin velen de 
barbecue regelmatig zullen aansteken. 
 
Deze starter is om je in de zomervakantie mee te 
vermaken, want de volgende Starter zal half augustus 
weer in productie gaan. Dan zullen velen weer terug 
van vakantie zijn en kunnen we ons weer opmaken 
voor wat leuke wedstrijden die eind augustus en in 
september worden gehouden. Door Start 78 wordt er 
onder andere nog de laatste medaillewedstrijd van het 
seizoen gehouden en niet te vergeten de 100 km 
estafetteloop. 
 
De Jan Driegen halve marathon is ook weer 
gehouden. Het was perfect weer, misschien zelfs een 
beetje aan de warme kant voor de halve marathon 
lopers. Maar in vergelijking met vorig jaar denk ik dat 
dit toch veel beter was. Zelf heb ik de kwart marathon 
gelopen. Het was alweer een tijdje geleden dat ik zo’n 
afstand had gelopen maar het viel mij niet tegen. De 
laatste 3 km werd wel zwaar, maar ja dat hoort erbij. 
Na afloop was er natuurlijk de prijsuitreiking en 
konden de voetballiefhebbers in de kantine op groot 
scherm naar de wedstrijd Nederland – Rusland kijken.  
 
Deze Starter is weer lekker divers qua stukken. Zo 
hebben wij natuurlijk de vaste rubrieken zoals: Van de 
voorzitter, De jeugd van tegenwoordig, Het 
estafettestokje, Gerstenat en vette friet en natuurlijk 
de uitslagen van diverse wedstrijden. Daarnaast 
hebben we een aantal aankondigingen, verslagen van 
competitiewedstrijden van de jeugd en van de 
masters, verslag over een bowlinguitje en een mooi 
verslag over de Slachtermarathon. 
 
Genoeg te lezen, dacht ik zo. Als redactie wensen wij 
iedereen een hele fijne vakantie en veel leesplezier 
toe. 
 

 

Zomer 
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Van de voorzitter 
Rob van der Wel 

 
Helaas bereikte mij het bericht dat op 
57-jarige leeftijd Agaath van Thielen is 
overleden. Agaath was al enkele jaren 
ernstig ziek. Soms leek het wat beter 
te gaan, uiteindelijk bleek sinds het 
begin van dit jaar dat haar strijd tegen 
de vaak ongeneeslijke ziekte niet te 
winnen was. 
Vele oud-gedienden bij onze 
vereniging zien in gedachten Agaath 
met haar zitkrukje langs onze oude 
atletiekbaan zitten, terwijl zij haar 
aanwijzingen aan de atleten gaf. 
Destijds had zij last van haar rug, 
vandaar dat krukje.  
Vanaf het moment van oprichten was 
Agaath betrokken bij Start’78, zij was 

onze eerste hoofdtrainster. Vele 
inmiddels al wat oudere atleten, 
hebben veel aan haar te danken. Zij 
was in staat het beste uit de mens naar 
boven te halen. Inmiddels al weer 
meer dan 10 jaren geleden stopte zij 
met het geven van trainingen. Af en 
toe zagen wij haar nog eens op onze 
‘nieuwe’ baan. Altijd opgewekt, nooit 
klagend. 
In het begin van dit jaar sprak ik haar 
nog aan de telefoon, het ging toen al 
niet zo goed meer. Aan haar leven is 
toch nog onverwacht snel een einde 
gekomen. Een goed mens is van ons 
heen gegaan. 
Ik wens haar man, kinderen en familie 
sterkte toe om dit verlies te kunnen 
verwerken. 
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Clubkleding 
Rob van der Wel 

 

Al meerdere keren stond er een artikel 
over onze clubkleding op de website 
en in ons clubblad. Je mag dan ook 
verwachten dat ieder lid nu weet dat 
het dragen van clubkleding verplicht is 
bij het meedoen aan officiële 
wedstrijden. Tóch zie ik helaas nog 
steeds dat niet iedereen daar aan 
voldoet. Dat vind ik niet alleen jammer, 
maar ook niet kunnen ten opzichte van 
de leden die wél clubkleding hebben 
gekocht én dragen. 
Nog steeds geldt, dat er clubkleding 
kan worden gepast en/of besteld op 
iedere donderdagavond vanaf 19.00 
uur in de kantine. 
Een gedeelte van de kleding is uit 
voorraad leverbaar. 
 
 
 
 

 

Extra algemene 
ledenvergadering 

 
11 augustus om 19:45 uur 

 
Geachte leden, 
Het bestuur heeft Niek Wijnen bereid 
gevonden penningmeester van Start 
78 te worden. Hij volgt daarmee Frenk 
Wubben op die zich tijdens de 
afgelopen ledenvergadering niet 
opnieuw verkiesbaar heeft gesteld.  
Wil Niek statutair kunnen functioneren 
dan dient hij door een algemene 
ledenvergadering te worden verkozen. 
Vandaar dat op maandag 11 augustus 
een extra algemene ledenvergadering 
wordt belegd. Alle leden zijn van harte 
welkom. 
 

 

 

De bergen in 
Folkert Sterkenburgh 

 
Donderdagmorgen 21 augustus 
vertrekken wij weer met een groep 
Starters naar de Oostenrijkse bergen. 
Wij kunnen dit jaar met twee groepen 
gaan wandelen, omdat mijn zoon 
Sybrand ook een groep begeleiden wil. 
Dus wie mee wil en tussen 21 
augustus en 25 augustus vrij heeft, kan 
mee. Je moet geen hoogtevrees 
hebben.  
Inlichtingen en opgave bij Folkert 
Sterkenburgh, tel. 0513-682524. 
 

Survivalloop  
30 augustus 

 
De jubileumcommissie houdt op 30 
augustus een Survivalloop (wat een 
groot woord), het is een loop met 
hindernissen. Er wordt in groepen 
gelopen, de afstand is +/- 10 km. De 
start is om 10:00 uur bij onze boerderij 
aan de Schoterlandseweg 6 te Katlijk. 
Na afloop zijn er soep en broodjes 
beschikbaar. Om genoeg in te slaan en 
de groepen samen te stellen moet men 
zich voor de tijd opgeven. Deelname is 
gratis. 
Opgeven bij Folkert Sterkenburgh tel. 
0513-682524 of e-mail naar: 
fsterkenburgh@gmail.com 
 

Reunie 
 
Op 20 september na de 100km van 
start zal er ‘s avonds een reünie zijn. 
Het gaat een hele gezellige avond 
worden voor zowel (jeugd)leden en 
oud(jeugd)leden van alle leeftijden. 
Iedereen die zin heeft in een 
reüniefeestje is uitgenodigd. 
Aanvang 19:30, er zullen hapjes en 
drankjes aanwezig zijn.  
De kosten zullen ± 5 euro worden. 
Neem gerust je oude sport foto’s mee 
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of stuur ze naar mij op!  
Je kunt je aanmelden via de hyves of 
bij Gerjan Petter. 
Voor meer informatie, zie de start78 
reünie hyves!!! 
 
www.reuniestart78.hyves.nl 
gerjanpetter@hotmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
    

    

Jarig in juli en augustus 

 

    

         

Alvast van harte gefeliciteerd en      

een fijne dag toegewenst namens 'Start 78'     
         

Juli         

3-7 Harry Renting 13-7 Alex Gaastra  20-7 Inge Bootsma 

3-7 Vera Vos  13-7 Hans Hes  20-7 Stefanie Mannes 

5-7 Jorrit Leistra 14-7 Freddie Bouma 22-7 Bertus Molenaar 

6-7 Daan Verhoeff 14-7 Jannick Hemstede 22-7 Sybrand Sterkenburgh 

7-7 Carla Maat  14-7 Niek Katers  27-7 Josiene van der Woude 

9-7 Elon van den Berg 14-7 Jelien Koolma 29-7 Tineke Jonkman 

9-7 Wim van Oosten 16-7 Wilma van Galen 29-7 Lisette Terwal 

11-7 Lysbeth Antuma 17-7 Anita Lugtmeijer 31-7 Eddy Oosterkamp 

12-7 Robert Zwerver 18-7 Shae de Graaf    

         

Augustus        

1-8 Cor Trompetter 12-8 Ellen Jansen  23-8 Folkert Sterkenburgh 

2-8 Matilde Spitzen 13-8 Jan Willem Krom 23-8 Saskia Veen  

3-8 Peter Hoekstra 13-8 Thijs van der Vegt 24-8 Fenna Janssen 

3-8 Wesley Hoekstra 14-8 Marjan van Bijssum 24-8 Leny Sinnema 

3-8 Joop Prins  15-8 Hans Steinmeijer 25-8 Boudewijn Luijten 

3-8 Frenk Wubben 15-8 Martijn de Vries 26-8 Greet Grotenhuis 

5-8 Wijnand Spin 17-8 Paulien van der Vegt 27-8 Iris de Boer  

8-8 Rachid Bouchhida 18-8 Heerke Postma 29-8 Inge Jongbloed 

8-8 Gerlies Maakal 19-8 Jan Bos  30-8 Willy Evenhuis 

8-8 Stefan Postma 20-8 Klazien van Drie 30-8 Jansje Koopman 

9-8 Ans Guikema 21-8 Gert Halman  30-8 Jaap van Weenen 

10-8 Loes Struik  22-8 Sharon Bruinenberg 31-8 Gerrit Greven  

10-8 Jort Wintjes  22-8 Marjolein Visser    

11-8 Thijn Veltman 23-8 Jan Scheenstra    
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Oproep voor het NNK 
meerkamp 

 
Op zaterdag en zondag 30 en 31 
augustus wordt het N.N.K.-Meerkamp 
gehouden in Stadskanaal !!! Deze 
wedstrijd is voor de junioren D/C/B/A, 
Senioren en Masters !!! 
We gaan er, alweer voor de 4e keer, 
een geweldig leuk weekend van 
maken, met overnachten op de baan in 
tenten!!! En uiteraard op zaterdag weer 
een barbecue. De vele atleten die al 
meerdere keren zijn mee geweest, 
weten dat dit hartstikke leuk en gezellig 
is en ook zeer belangrijk niet duur !!!  
Voor de zaterdag zorg je zelf voor eten 
en drinken tot na de wedstrijd !! Vanaf 
het moment dat de wedstrijd is 
afgelopen, gaan we na het douchen, 
barbecuen. De afgelopen jaren heeft 

de barbecue, ( voldoende vlees, 
broodjes, stokbroden, salades, 
kruidenboters, sauzen), toetjes, 
onbeperkt drinken ‘s avonds, en de 
gehele zondag, ontbijt, en verder eten 
en onbeperkt drinken, nooit meer 
gekost dan ongeveer € 8,50 per 
persoon !  
De M.D. junioren doen een 6-kamp 60 
meter horden, hoog, speer ver, kogel, 
600 meter 
De M.C. junioren doen een 7-kamp 80 
meter horden, hoog, kogel, 150 meter 
ver, speer, 600 meter 
De J.D.  junioren doen een 7-kamp 80 
meter, ver, speer 80 meter horden, 
hoog, kogel, 1000 meter 
De J.C.  junioren doen een 8-kamp 
100 meter, ver, kogel, hoog 100 meter 
horden, discus, speer, 1000 meter 
De M.B. junioren doen een 7-kamp 

100 meter horden, hoog, kogel, 200 
meter ver, speer, 800 meter 
De J.B.  junioren doen een 9-kamp 100 
meter, ver, kogel, polsstokhoog 110 
meter horden, discus, hoog, speer, 
1500 meter 
De J.A. junioren doen een 10-kamp 
100 meter, ver, kogel, hoog, 400 meter 
110 meter horden, discus, polshoog, 
speer, 1500 meter 
Vrouwen Masters doen een 7-kamp 
(korte) horden, hoog, kogel, 200 meter 
ver, speer, 800 meter 
In verband met de vakantie doe ik bij 
deze een oproep om jullie alvast voor 
de vakantie op te geven bij Jolanda 
Hes! Ik hoop wederom op een grote 
deelname, het is altijd ontzettend leuk 
en gezellig !!! 
Laat je niet afschrikken door bv. een 
hordenummer, om niet mee te doen, al 
dribbel je in de baan 
en stap je over de horden, het maakt 
niet uit, als je op deze manier de finish 
haalt, is het goed !!!  
En uiteraard kunnen we er ook nog op 
trainen !!! 
Kortom geef je op !!! 

Misschien ook leuk voor de dames 
Masters om mee te doen !!! 
 
Ook ouders die het leuk vinden om dit 
weekend mee te maken als 
supporters, zijn van harte welkom, 
uiteraard tegen dezelfde prijs,  
waarbij dan ook de barbecue en verder 
eten en drinken is inbegrepen ! 
Graag ook even een berichtje naar mij 
als je je opgeeft, i.v.m. inkopen eten en 
drinken ! 
Voor meer informatie kun je mij bellen 
of mailen. 
Tineke Jonkman 
0561 451003 of mobiel: 06 23453739 
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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 
laatste zes: 

Runnersworld in Heerenveen 

Runnersworld is de nummer één 
hardloopwinkel van Nederland voor 
zowel de professionele als de 
recreatieve loper. Dat is natuurlijk niet 
voor niets: alle eigenaren van de 
Runnersworld winkels leven zelf 100% 
voor de sport, dus als geen ander 
weten ze wat lopers en wandelaars 
beweegt. Runnersworld Heerenveen 
sponsort Start’78 via een reclamebord. 

Mc Donald’s in Steenwijk 

Mc Donalds in Steenwijk voor uw 
heerlijke snacks sponsort Start’78 via 
een reclamebord en is tevens 
hoofdsponsor van de halve marathon 
van Start’78. 

Run2day in Hoogeveen 

Run2Day is ontstaan uit de gedachte 
dat het beter kan in 
hardloopwinkelland. Met meer gevoel 
en bezieling. Met een betere 
begeleiding van de klant. Ook vooral 
completer, dus niet alleen gericht op 
het verkopen van producten, maar ook 
op het geven van advies over alles wat 
met lopen te maken heeft. Dat is 
Run2Day, een keten van 
hardloopspeciaalzaken door heel 
Nederland. Run2day sponsort Start’78 
via een reclamebord en is sponsor van 
de halve marathon van Start’78. 

 

Cafe de Karre in Tuk 

Is de zin van ut leven oe niet dudeluk... 
ga dan moar eens lekker zoepen in de 
karre. 

Cafe de Karre sponsort Start’78 via 
kleding.  

Autobedrijf Gert Ruinemans 
in Steenwijkerwold 

Autobedrijf Gert Ruinemans verkoopt 
nieuwe en gebruikte auto's. Wekelijks 
wisselt het aanbod aan occasions. In 
de totale voorraad treft u een groot 
aantal Mercedes-Benz occasions aan; 
bovendien heeft u de keuze uit vele 
gebruikte auto's van diverse andere 
merken. Autobedrijf Gert Ruinemans 
sponsort Start’78 bij een 
avondwedstrijd in juli. 

Jos de Kleine Bestratingen in 
Wolvega/Oldemarkt 

Jos de kleine bestratingen in 
wolvega/oldemarkt levert alle merken 
bestratingsmaterialen/tuinhout en 
verzorgt alle voorkomende grond en 
straatwerkzaamheden. Jos de Kleine 
sponsort Start’78 via een reclamebord. 
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De jeugd van 
tegenwoordig 

Belevenissen van een recreatieve trainer 
 

Gelukkig heeft het drukkende weer 
plaats gemaakt voor  wat zachter warm 
weer met een lekker briesje! Dit was 
ideaal voor een regen aan persoonlijke 
records op de 2de medaille wedstrijd 
wat ook het geval was! Ook was er een 
hele grote deelname aan de 4mijl van 
zwolle. Zowel verplicht via school als 
gewoon voor zichzelf heb ik veel 
atleten van start78 zien lopen! De 
competitie is nog niet afgelopen dus de 
komende tijd zullen we ons daar nog 
weer even op gaan concentreren. 
Wat me de laatste tijd erg opviel was 
dat het inlopen wat verslapte. Er werd 
veel gewandeld en geslenterd. Maar 
gelukkig is er nu een nieuw regeltje. 
Waar iedereen natuurlijk ontzettend blij 
mee is! (Behalve de mensen die er 
moeite mee hebben zich er aan 
houden.) Mocht u zich nou afvragen 
wat is dat voor regeltje? Dan vraagt u 
het maar eens aan uw zoon of dochter, 
die kan er vol enthousiast over 
spreken!☺ 
Ik zat laatst op de hyves te kijken van 
start 78, en dan met name op de 
“start78 coole mensen hyve” 
maar het viel me op dat het daar 
beduidend rustig is! Bij deze een 
oproep aan al die kinderen, met een 
overvloed aan tijd achter de computer, 
om daar eens te gaan kijken en wat 
leuks neer te zetten! 
 
Wist je dat: 

• De cup-a-soup heel populair 
was bij jeugd, tijdens de cd-
competitie in stadskanaal 

• De broodjes gehakt ook erg 
lekker waren 

• Wesley S. nog eerste wordt bij 
de 80m horden na een val voor 
de een na laatste horde. 

• De E.H.B.O hem gelukkig nog 
bij elkaar kon lappen. 

• Er tijdens de avondvierdaagse 
gewoon doorgetraind werd! 

• De nieuwe inloop regel al aardig 
effect begint te krijgen☺ 

• Er een hele tijd een stelletje is 
geweest in de groep waar ik 
training aan geef, maar ik dit 
nooit heb geweten. 

• Astrid W. na de medaille 
wedstrijd nog een hele tijd met 
de broer van Saskia V. aan het 
boogschieten is geweest? 

• Er een reünie komt voor alle 
(jeugd)leden en (oud jeugd) 
leden. 

• Je via hyves je hiervoor kunt 
aanmelden. 

• Het adres 
www.reuniestart78.hyves.nl  is. 

• Deze hyve al 40 mensen zijn 
aangesloten. 

• Ik tot nu toe nog maar 1 officiële 
aanmelding heb. 

• De gemiddelde leeftijd 
waarschijnlijk niet al te hoog zal 
worden. 

 
Meisjes D, jongens D en jongens C  

door naar regiofinale 
Tineke Jonkman 

 

Op zaterdag 17 mei werd de 2e C/D 
competitie gehouden in Stadskanaal. 
Het weer was zeer slecht, regen regen 
en nog eens regen. Pas na 2 uur 
s'middags werd het droog echter ook 
toen vielen er nog een paar buien. Dit 
had natuurlijk veel invloed op de 
prestaties, iedereen was zeer nat, 
koud en verkleumd. Daarnaast een 
zware baan om te lopen en veel 
plassen bij o.a. het hoog. Ondanks dit 
slechte weer, waren er 3 atleten, 
toevallig uit iedere ploeg 1, die een 
zeer knappe prestatie neerzette. Bij de 
meisjes D was dit Astrid die met een 
1e plaats en een zeer mooi p.r. het 
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discuswerpen won met een knappe 
worp van 20.47 meter ! De beste 
prestatie bij de jongens D werd 
geleverd door Tim, die de 1000 meter 
won met ruime voorsprong in de 
prachtige tijd en een nieuw p.r. van 
3.17.62 minuten !!! Bij de jongens C 
was het Pim die in zijn laatste worp bij 
het discuswerpen tot wederom een 
nieuw p.r. kwam van 42.12 meter ! 
 
We begonnen de wedstrijd met de 
estafette bij de meisjes D. Het kwartet 
Iris, Sandra, Ryanne en Ellen kwam tot 
37.03 seconden. Sandra kwam bij het 
discuswerpen tot 15.02 meter en liep 
voor het eerst de 60 meter horden in 
13.49 seconden. Saskia kwam op de 
horden tot 13.18 seconden en 
behaalde bij het verspringen een nieuw 
p.r. met 3.46 meter. Bij het verspringen 
kwam Iris tot 3.22 meter terwijl Iris 
10.17 seconden liep op de 60 meter, 
en dit na een zeer vermoeiend 
kampweek van school !! Ook Geesje 
deed mee met verspringen en kwam 
tot 2.55 meter, terwijl zij op de 1000 
meter tot 4.30.02 minuten kwam. Bij 
het kogelstoten kwam Mathilde tot 7.13 
meter en op de natte aanloop bij het 
hoog kwam Mathilde toch over de 1.20 
meter. Mathilde het hoog gaat 
momenteel op de training al veel beter, 
volgende keer niet zo vaak weigeren 
want daar wordt je alleen maar 
zenuwachtig van en je kunt het best !!!  
Astrid kwam met de kogel tot 6.68 
meter. Voor Ryanne een 1e plaats bij 
het speer met een goede afstand van 
21.95 meter en Ryanne liep 9.68 
seconden op de 60 meter. Hopenlijk is 
je knieblessure helemaal over met de 
finale Ryanne !! Maaike kwam op de 
60 meter tot 10.44 seconden en wierp 
de speer naar 7.29 meter. Op de 1000 
meter een 1e plaats voor Ellen in 
3.30.92 minuten. Een race waar Ellen 
absoluut niet tevreden over was, maar 
Ellen je moest het wederom helemaal 
alleen doen !!! Verder nog een 2e 

plaats voor Ellen bij het hoog met 1.25 
meter. Claudia kwam op de 1000 
meter tot 3.40.05 minuten en bij het 
speerwerpen tot 13.71 meter.  
De ploeg werd vandaag 2e in de poule 
met 5842 punten wat meer punten 
waren dan in de 1e wedstrijd.  
 
Bij de jongens D liepen Dennis, Jari, 
Martijn en Wesley naar 47.82 
seconden op de 4x 80 meter. Bij het 
hoog werd Martijn 2e met 1.30 meter 
en Tim werd hier 3e met 1.20 meter. 
Lennert kwam met de discus tot 15.88 
meter waarmee hij 3e werd, en met de 
kogel stootte Lennert 6.70 meter. Op 
de 80 meter horden een zeer knappe 
winst voor Wesley in 16.50 seconden. 
Wesley lag meer dan 1 horde voor, 
kwam helaas op de voorlaatste horden 
ten val, stond op nam de laatste horde, 
keek opzij en won alsnog dit nummer !! 
Knap gedaan Wesley !! Echter door 
deze val had Wesley zijn knie 
dusdanig kapot, dat hij een kwartier 
voor de 80 meter helaas dit nummer 
moest afzeggen. Dit werd bijna een 
probleem, daar we verder niemand op 
dit nummer hadden staan. Gelukkig 
was Dennis zo sportief om zijn 
favourite nummer, het kogelstoten te 
laten vallen en de 80 meter te lopen, 
zodat de ploeg in ieder geval punten 
haalde. Dennis liep 14.12 seconden, 
en ik denk dat ik je namens de hele 
ploeg wel mag bedanken voor je 
sportieve inzet !!! Verder kwam Dennis 
met de discus tot 13.64 meter. De 
1000 meter was een geheel Start'78 
overheersing. Zoals al vermeld, was de 
1e plaats voor Tim in 3.17.62 minuten, 
Martijn werd 2e in 3.23.78 minuten en 
op de voet gevolgd door Jari die 3e 
werd in 3.25.71 minuten. Net voor de 
start van deze 1000 meter behaalde 
Jari een 3e plaats bij het verspringen 
met 3.74 meter.  
Ook jullie werden vandaag wederom 
2e in de poule met 2923 punten. 
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Tot slot de jongens C. Frank, Lukas, 
Jan en Pim liepen 54.20 seconden op 
de 4x 100 meter. Allaerd kwam met de 
speer tot 21.04 meter en en bij het 
verspringen tot 3.10 meter. Marco 
kwam bij het speerwerpen tot een 
nieuw p.r. van 16.85 meter en kwam 
met de discus tot 22.59 meter. Bij het 
hoogspringen kwam Vincent tot 1.30 
meter terwijl zijn 800 meter helemaal 
niet lekker ging doordat hij het 
benauwd had, het werd 3.16.96 
minuten. Vincent hopenlijk heb je met 
de finale geen last meer van 
hooikoorts en gaat het vast veel beter 
!!! Lukas ging al iets geblesseerd van 
start op de 800 meter maar moest veel 
pijn verbijten waardoor ook hij niet 
lekker liep en tot 2.51.59 minuten 
kwam. Lukas inmiddels ben je weer 
blessurevrij, dus gaat het ook met jou 
vast beter in de finale !!  Frank werd 3e 
bij het verspringen met 4.40 meter en 
liep de 100 meter horden in 20.83 
seconden. Bij het kogelstoten kwam 
Pim tot 10.60 meter, iets waar hij zeer 
ontevreden over was, maar Pim je had 
al een mooi p.r. met de discus !!! Ook 
Jan deed mee bij het kogelstoten en 
kwam tot 8.25 meter, daarnaast liep 
Jan de 100 meter in 14.87 seconden, 
terwijl Lukas hier voor af moest 
zeggen.  
Jullie werden vandaag 4e in de poule 
met 4192 punten. 
Jullie zijn in ieder geval alle 3 door 
naar de Districtsfinale op 21 juni in 
Zwolle !!! De wedstrijd staat weer 
helemaal open, de punten van de 
afgelopen 2 competitiewedstrijden 
vervallen namelijk, dus we beginnen 
met een schone lei !!!  Er zit zeker nog 
verbetering in voor jullie allemaal, dus 
nog even een paar weken goed trainen 
zodat er vele nieuwe p.r.'s gaan vallen! 

 
 
 
 
 

Goede prestaties  
tijdens eerste B- competitie, 

Tineke Jonkman 

 

Op 25 mei werd de 1e B-competitie 
gehouden in Assen. Ook vandaag 
weer zeer slecht weer de gehele dag 
regen, regen en nog eens regen !!! 
Ondanks het slechte weer werden er 
goede prestaties geleverd. Nathan liep 
een goede tijd van 12.13 seconden op 
de 100 meter en werd hier in totaal 3e 
mee. Op de 400 meter ging Kevin van 
start. Voor Kevin de eerste 400 meter 
en hij deed het heel goed ! Startend in 
baan 1 kon hij meteen naar voren 
lopen en bleef ook mooi en hard door 
lopen. Als eerste kwam hij het laatste 
rechte stuk in maar werd vlak voor de 
finish nog ingehaald. maar Kevin een 
heel knappe tijd van 60,06 seconden !!! 
Verder ook een nieuw p.r. voor Kevin 
bij het verspringen met 5.09 meter, 
terwijl Nathan hier kwam tot 4.86 
meter. Ydo liep zijn 2e 800 meter sinds 
2 jaar, na vrijdag in Hoogeveen zijn p.r. 
te hebben verbeterd naar 2.07.87 
minuten. Na een zeer goede en vlakke 
race kon hij zelfs op het laatste stuk 
nog doortrekken en werd Ydo 2e in 
een nieuw p.r. van 2.05.84 minuten !!! 
Daarnaast deed hij ook nog mee met 
hoogspringen en kwam hier, totaal 
ongetraind, makkelijk tot 1.60 meter !!! 
Knap werk Ydo !! Ook op de 1500 
meter een zeer sterk lopende Lowie, 
die vanaf het begin mee ging in een 
kopgroep van 3, die al gauw een groot 
gat hadden geslagen met de rest van 
het deelnemersveld. Tot de laatste 200 
meter kon Lowie goed meekomen, 
maar moest toen een gaatje laten 
vallen. Lowie werd 3e in ook al een 
nieuw p.r. van 4.36. 82 minuten !!! 
Knap gelopen Lowie !!! Verder kwam 
Lowie met de speer tot 26.22 meter. 
Joey kwam in de regen toch bij het 
hoogspringen over de 1.70 meter en 
werd hier 4e mee, terwijl hij voor het 
eerst de 110 meter horden liep in 
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19.82 seconden. Frank (2e jaars C) 
deed het Hink-Stap-Springen. Een 
zeer zwaar en moeilijk nummer waar 
hij de afgelopen weken heel veel op 
heeft getraind. Zeer verrassend kwam 
Frank tot 8.93 meter, iets wat je de 
volgende keer zeker kunt verbeteren!!! 
Verder liep Frank ook voor het eerst de 
110 meter horden en kwam tot 23.98 
seconden. Een ander nieuw nummer 
was het Polsstokhoogspringen. Pim ( 
2e jaars C), leek dit wel leuk en wilde 
dat wel doen. In de meivakantie heeft 
Jurry (broer van Lowie) Pim en ook 
Lowie een 2 uur durende training 
gegeven in Emmeloord. Pim kwam 
heel goed over de 2.20 meter en de 
2.30 meter scheelde niet veel, wie 
weet de volgende keer Pim !! Verder 
deed Pim ook het speerwerpen en 
kwam hier met de 700 meter speer 
wederom tot een ruim nieuw p.r. van 
34.84 meter !! Gerdo kwam tot een 3e 
plaats en nieuw p.r. bij het kogelstoten 
nml. 10.19 meter, terwijl Gerdo ook bij 
het discuswerpen de 3e plaats 
behaalde door de discus (1,5 kg) 28.87 
meter weg te werpen !! Op de 4x 100 
meter moest Kevin verstek laten gaan, 
aangezien hij nog teveel last had van 
de 400 meter. Zijn plaats werd 
ingenomen door Pim. Het kwartet 
Nathan, Pim, Joey en Ydo kwam tot 
49.60 seconden.  
De ploeg werd knap 6e in de poule met 
5929 punten (maar 25 punten achter 
nummer 4 !!!) Hopenlijk hebben we op 
22 juni beter weer en kunnen jullie nog 
wat stijgen !!! 
 
Bij de meisjes B liep Florianne, pas net 
lid geworden, op de 100 meter 15.30 
seconden. Verder deed Florianne ook 
het verspringen en had wat moeite met 
het goed uitkomen op de balk, ze 
kwam tot 3.40 meter. Maar Florianne 
zo'n eerste wedstrijd is altijd nieuw en 
wennen, volgende keer gaat het vast al 
weer wat beter !! Door helaas het feit 
dat Eline niet mee kon doen door 2 

operaties, zaten we met het probleem 
de 100 meter horden. Gelukkig was 
Evelien zo sportief om de afgelopen 
weken hier op te gaan trainen en deze 
vandaag te lopen, zodat we in ieder 
geval alle nummers bezet hadden en 
punten kregen. Ook het zware nummer 
de 400 meter nam Evelien sportief op 
zich. De horden liep ze in 23.03 
seconden en de 400 meter in 76.65 
seconden. Evelien bedankt voor je 
sportieve inzet, temeer je zelf liever 
voor de 100 meter en het hoog gaat !!!  
Marjolein ( 1e jaars C) liep voor het 
eerst de 800 meter. Ook voor Marjolein 
niet haar leukste onderdeel, maar je 
liep mooi constant en werd tot je eigen 
verbazing niet eens laatste ! De tijd 
van Marjolein was 2.55.17 minuten. 
Ook bij het verspringen pakte Marjolein 
de punten met 3.49 meter. Christa ( 1e 
jaars C) kwam bij het hoogspringen 
netjes over de 1.30 meter en wierp de 
speer naar 18.69 meter. Daarbij toch 
het feit Christa bijna 4 weken niet had 
getraind door een vakantie naar 
Nieuw-Zeeland. Dus Christa, wie weet 
gaat het volgende keer nog weer wat 
beter !! Annabel kwam bij het 
kogelstoten tot 9.73 meter en bij het 
discuswerpen tot 25.36 meter. Zelf was 
Annabel niet tevreden over haar 
prestaties, teveel van haar p.r.'s af, 
maar misschien met wat beter weer de 
volgende keer, ga je er dan voor 
Annabel !!  
De 4x 100 meter werd gelopen door 
Annabel, Evelien, Christa en Florianne, 
zij liepen deze afstand in 60.55 
seconden. 
Jullie werden als ploeg 15e met 3799 
punten, maar ook hier zit nog wel 
verbetering in bij de 2e wedstrijd ! 
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1e Masterscompetitie 
Jana Posthumus. 

 
De afgelopen twee donderdagen (voor 
de competitie) gingen we ieder op ons 
eigen onderdeel oefenen. Ik woon 
sinds kort in Zwolle en doe daar 
eigenlijk niets anders dan 
looptrainingen. Aangezien ik nog wel 
lid ben van Start ’78 en ik toch twee 
donderdagen achter elkaar in 
Steenwijk moest zijn besloot ik deel te 
nemen aan de trainingen. Het was als 
vanouds weer gezellig. Na de training 
spraken we nog af waar we zouden 
worden opgepikt en ging iedereen naar 
huis. Tineke Boes pakte nog even vlug 
een wedstrijdje mee ter voorbereiding 
in Hoogeveen. Dit ging naar eigen 
zeggen niet zo goed en zij kreeg dan 
ook te horen dat als de generale 
repetitie niet goed gaat, de première 
fantastisch verloopt.  
 
Om 7 uur ’s ochtends ging mijn 
wekker. Aangezien ik geen 
ochtendmens ben mompelde ik NEE 
NEEHEE en tikte de wekker uit. Het 
kostte mijn Lief ( zo onderhand weet 
iedereen wel wie dat is) nog enige 
moeite om mij uit bed te krijgen. Hij 
moest er zelf ook uit, want ik moest 
naar de afgesproken opstapplaats 
worden gebracht.  
Ina Gerding zat achter het stuur van 
Marry van Oosten haar auto (Wim was 
niet mee, die voelde zich niet helemaal 
fit), Marry zelf zat achterin en Trijntje 
Dijkstra zat voorin want anders wordt 
ze wagenziek. Ik kuste mijn Lief gedag 
en stapte naast Marry in de auto. Het 
was erg rustig op de weg. In de auto 
was ook een zekere Mien of Miep 
aanwezig die ons met een zachte G de 
weg wees. Hilariteit ronduit toen Mien 
zei dat we naar links moesten en wij 
zeker wisten dat ze het fout had, want 
daar was de vangrails. Later zei ze ‘Op 
de rotonde rechtdoor’ , maar daar 
stonden struiken dus reden we er 

netjes omheen. Die struiken waren er 
vast met een hele goede reden 
neergezet. Het gesprek onderweg ging 
over ‘Wat doe je als je jonge 
puberdochter aan je vraagt of haar 
vriendje mag blijven slapen.’ Uiteraard 
waren Mien en haar mannelijke collega 
Tom ook onderwerp van gesprek. Ze 
hebben n.l. nog meer collega’s die b.v. 
verschillende dialecten spreken. Zo 
zijn mijn broer en ik ooit eens begeleid 
door Austin Powers (Groovy Baby). In 
de buurt van de atletiekbaan zei Mien 
‘bestemming bereikt’. Dat was aardig 
van haar, maar we stonden midden in 
een woonwijk. Uiteindelijk waren we 
veel te vroeg op de atletiekbaan van 
Atletico ’73 in Genderen. Het was echt 
geen anderhalf uur rijden maar veel 
korter. Ze waren nog bezig de baan op 
te bouwen.  
Om 12 uur moest ik hoogspringen. Ina 
was zo lief geweest om te vragen of ik 
lager mocht beginnen en dat mocht. Ik 
sprong 1.00 m, 1.10 m en toen ging de 
lat naar 1.20m, de officiële 
aanvangshoogte. Die haalde ik tot mijn 
grote verbazing in de derde poging. 
Van schrik dook ik bij 1.25 onder de lat 
door en haalde die hoogte niet. 
Ondertussen stond er bij hoog een 
vrouw te kijken die zei:’hé, start ‘78’. 
Het bleek een oud-lid te zijn, Margreet 
van der Pol. Zij was na een pauze van 
ook minstens 20 jaar weer een jaar 
geleden begonnen met atletiek bij AV 
Startbaan uit Amstelveen. Ze had nog 
mailcontact met Ton Frenay en kende 
Linda Wibbelink van het Zwemmen. 
Ook kende ze de zus van Margreet 
Wagteveld. Wat is de wereld toch 
klein.  
Toen Ina zich aan het voorbereiden 
was voor de 100m sprint kwamen 
Tineke Boes, Margreet Wagteveld en 
Riki Cremers er net aan en dus was de 
ploeg compleet. Het was voor hun niet 
nodig om al zo vroeg aanwezig te zijn 
want ze begonnen veel later. Tineke 
had ’s morgens nog afscheid gehad 
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van haar dochter van de 
zondagschool. Ze vertelde bloemrijk 
over iets met een rubber boot. Een van 
de jongste jongens van Petter kwam 
daar ook in voor. Van wat ik ervan had 
begrepen heeft hij de boot over het 
balkon gegooid. Vraag Tineke voor de 
details van deze anekdote. Afijn terug 
naar Ina. Volgens mij nam Trijntje nog 
een foto met haar mobieltje van de 
start van Ina. Ina was echter zo snel 
weg, en de camera zo traag, dat het 
een hele mooie foto werd van een leeg 
startblok. Ina liep 17.11sec.  
Marry kwam in haar pauze, ze was jury 
en chef bij het kogelstoten, gezellig bij 
ons zitten. 
Om 13.30 ging Margreet van start op 
de 800m. Ze vond het best zwaar,het 
was drukkend weer, maar ze liep toch 
maar mooi 2.56.05.  
Om 14.00 uur ging Trijntje kogelstoten 
onder het strenge toezicht van Marry. 
Ze stootte de mooie afstand van 
7.60m. Om 14.20 ging Riki van start op 
de 3000m samen met Margreet v/d P. 
Riki had een tijd van onder de 14 
minuten in haar hoofd en dat redde ze 
ruimschoots. Haar tijd was 13.37.59. 
heel goed. Ondertussen werd het weer 
nog drukkender en dus werd er wat 
harder aangemoedigd. Wij deden onze 
best om zowel Riki als Margreet v/d P. 
over de streep te schreeuwen.  
Marry had weer even pauze. Ze was 
klaar bij kogel maar was gestrikt om 
tijdens de estafette bij een wisselpunt 
te gaan staan. Trijntje vertrok om 15.00 
uur naar verspringen. We konden haar 
er zo uitpikken met haar vlammende 
rode haren. Een keer zagen we dat ze 
doorliep althans zo leek het. Ze sprong 
onder toezicht van Ina toch 4.08m. en 
daar waren we heel blij mee.  
Tineke deed het heel goed bij het 
discuswerpen. De première ging 
inderdaad beter dan de generale 
repetitie. Ze wierp 19.53m.  
Tegen vier uur moesten de spieren 
weer worden warmgelopen voor de 4 x 

100m estafette. Margreet kreeg nog 
een spoedcursus estafette lopen. We 
waren vergeten een estafettestokje 
mee te nemen dus oefenden we met 
een leeg PET flesje. Later mochten we 
een stokje van iemand lenen. Marry 
speurde ondertussen de regels af in 
haar juryboekje.  
Trijntje liep als eerste. Zij zou als ze bij 
mij aankwam hard ‘lopen’ schreeuwen. 
Ik zweerde dat ik haar dat heb horen 
zeggen en ging er dus vandoor. Onze 
wissel was nog net in het wisselvak. Ik 
rende zo snel als ik kon naar Margreet 
die als derde zou lopen. Zij ging zo 
snel dat ik bang was dat ze het vak uit 
zou rennen dus ik schreeuwde ‘wacht, 
wacht’. Margreet hield wat in en nam 
het stokje over. Ina moest ook iets 
inhouden om het stokje van Margreet 
over te nemen en zette het op een 
sprinten naar de eindstreep. Later 
hoorde ik van trijntje dat de jury de 
tweede wissel heel spannend had 
gevonden. Drie van de vier ploegen 
wisselden op het allerlaatste moment 
en een daarvan was kantje boord; wij 
dus!  
Voor ons zat het er bijna op. Tineke 
was nog aan het discuswerpen. 
Ondertussen was het ons opgevallen 
dat er en paar mooie donkere mannen 
rondliepen met wel hele gespierde 
billen. (Ja Dames, hadden jullie er 
maar niet over moeten beginnen). Met 
name Riki, Margreet en ik genoten van 
ons uitzicht. Riki had het over 
wiebelkontjes die zo heerlijk heen en 
weer wiegden in die strakke broekjes 
als ze liepen. Kijken mag, aankomen 
niet. Uiteindelijk besloten we onze 
tanden maar niet in die billen te zetten 
maar in een ijsje. Marry had een 
Solero, Margreet een Split en de rest 
een Magnum; Ina en ik een classic, 
Trijntje en Tineke een almond en Riki 
een witte.  
O ja, we liepen 66.02 op de estafette. 
We eindigden als 7e van de 8 met 
2514 punten. 
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Op de terugweg moest Mien even op 
gang komen, maar toen bemoeide ze 
zich er weer mee. Een keer deden we 
wat anders dan ze zei en ze viel stil. 
Ina zei; ‘ja, nou weet je het niet meer 
hè, stomme t*#t’!!! Dat was lachen. 
Onverstoord ging Mien weer verder.  
Mijn Lief stond al op mij te wachten 
voorbij afslag centrum vlakbij de 
Wehkamp. Ina had net de nieuwe 
catalogus en grapte dat ze haar 
bestelling kwam ophalen.  
Wij hebben het de hele dag droog 
gehouden. Mijn Lief zei dat het in 
Zwolle even geregend had. In andere 
delen van het noorden en het oosten 
schijnt het behoorlijk te hebben 
gehoosd. In het zuiden ook, zo bleek 
een dag later toen in mijn moeder aan 
de telefoon had. Daar bleek dat de 
masterscompetitie op een bepaald 
moment was stilgelegd vanwege 
onweersbuien en hevige regenval. 
Hierdoor waren bepaalde onderdelen 
komen te vervallen. In onze vrouwen 
1e divisie betrof het alleen de estafette. 
Er is dus een kans dat onze estafette 
komt te vervallen. We zullen zien. De 
volgende keer willen we een partytent, 
de vlag en een estafettestokje 
meenemen. Wel zo handig.  

 
De Slachtemarathon 

Freddie Bouma 

 
Vanochtend was het zo ver. Om half 7 
klonk het startschot voor de marathon. 
Alle training van de afgelopen 
maanden zou zich nu uit moeten 
betalen. 
De afgelopen 2 weken was het 
trainingsniveau al fors naar beneden 
gegaan. Ik had het idee dat ik er klaar 
voor was, een paar kleine pijntjes maar 
niks waar ik me zorgen over maakte. 
 
Samen met Egbert en Klaas 
vertrokken we richting Sneek. Om 4 
uur ’s ochtends pikte ik ze op, we 

moesten om 10 over 5 in Sneek zijn. 
En je weet nooit hoe het gaat dus we 
hadden wat tijd over. Bij de sporthal 
waar we moesten verzamelen kwamen 
we al de nodige bekenden tegen. De 
sfeer was vreemd, bijna iedereen had 
een korte nacht gehad en was wat 
gespannen voor de marathon. Om 20 
over 5 vertrokken we (in een 
slakkegang) met de bussen naar 
Oosterbierum. 
We kwamen hier om kwart over 6 aan, 
dat was wel een erg korte 
voorbereiding. Eerst nog even de 
tassen inleveren en toen maar naar de 
start. Vanwege de grote hoeveelheid 
“zeikerds” werd de start met een paar 
minuten uitgesteld, maar om 5 over 
half 7 gingen we. 
Van tevoren had iedereen natuurlijk 
zijn eigen plan gemaakt. Ik zei al 
maanden dat ik graag 03:15 wou 
lopen. Starten op 04:30 de kilometer 
en dan maar kijken waar het schip 
strandt. Egbert wilde ook op dat tempo 
starten, Klaas wilde iets langzamer. 
Hans Versteeg kwamen we bij de start 
tegen. Ik wist dat hij ook 03:15 in de 
kop had.  
Na de start is het altijd even positie 
zoeken. De kunst is om in een groepje 
te komen dat het juiste tempo loopt. Al 
vlot liepen we in een groepje waar 
zowel Hans, Egbert en ik in liepen. 
Tempo mooi op 04:30 per kilometer. 
Het ging lekker. Egbert liep nog wat te 
flirten met een dame dus die zat ook 
goed in zijn vel. Ik zei nog dat hij niet 
met vreemde vrouwen mocht praten ☺ 
Helaas stond de eerste drinkpost na 
een kilometer of 5 wat ongelukkig 
opgesteld met als gevolg de nodige 
botsingen. Ik sloeg de verversing over. 
Een paar kilometer verder doemde de 
beruchte brug op. Het was inderdaad 
een lastig te nemen obstakel. Er zullen 
hier de nodige verwensingen 
geklonken hebben, ik was ook blij dat 
dit monster niet 5 kilometer voor het 
eind zat, nu kon het nog op souplesse 
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naar boven en beneden. Onder aan de 
brug stonden Wim, Marry en Peter ons 
aan te moedigen. Ook verder op het 
parcours zag ik ze nog weer. Dat doet 
je altijd goed. 
 
Kort na de brug viel de groep uit 
elkaar. Ik voelde me goed en liep 
vooraan omdat het tempo me net iets 
te langzaam was. Je merkt dan niet 
echt wat er achter je gebeurd. Later 
hoorde ik van Egbert dat hij ongeveer 
op het 10-kilometer punt afgehaakt 
was. Hans liep mooi mee en al 
keuvelend gingen de kilometers 
voorbij. 
 
Op het 14-kilometer punt (1/3 van de 
afstand) klokte ik 01:03 en nog wat 
seconden. Mooi op schema. Voor ons 
liep een groepje met onder andere 
Petra Hasper. Zij was weg gegaan op 
03:10 en ik besloot om iets aan te 
zetten en te kijken of ik er bij kon 
komen. Op dat moment kwamen we 
door een dorpje waar Jan de Krijger 
ons hartstochtelijk aanmoedigde. Ook 
redelijk veel publiek langs de kant dus 
dat geeft altijd motivatie. De groep viel 
op dat moment uit elkaar, ook omdat er 
net een drinkpost was. Er liep 1 man 
met me mee, maar die moest na een 
paar kilometer afhaken. Op dat 
moment liep ik tussen de beide 
groepen in en ik liep langzaam in op de 
groep voor me. Na een paar kilometer 
was ik erbij. Ik voelde me nog steeds 
geweldig. Op het halve marathon-punt 
01:33 hoog. Een dikke minuut onder 
het schema dat ik wou lopen. We 
liepen met een man of 5 samen. De 
kilometers tikten door….. 
Op 28 kilometer 02:04. Dat betekende 
dat ik deze 14 kilometer 2 minuten 
sneller was dan de eerste 14. Dat was 
wel veel vond ik, maar het ging nog 
steeds goed. 
 
Ik zag een groepje voor ons met Jan 
de Groot erbij ook langzaam dichterbij 

komen. Dit was eerst een grote groep 
maar als je er achter loopt zie je mooi 
hoe de één na de ander afhaakt. Ik 
denk dat ik rond het 30 kilometerpunt 
bij dit groepje was. Ik was toen weer 
alleen. Petra had afgehaakt toen ze in 
de gaten kreeg dat ik aanzette om bij 
Jan de Groot te komen. Ik besloot om 
niet aan te pikken bij Jan maar om in 
mijn eigen tempo door te gaan. Zelfs 
als ik nog wat verval zou hebben zou ik 
nog mooi binnen 03:15 kunnen 
finishen zag ik op mijn klokje. En dat 
verval kwam er hoor, poffer, wat heb ik 
het de laatste kilometers zwaar gehad. 
Ik kreeg wat last van mijn maag, 
misschien te veel gedronken dus ik 
sloeg een drankpost over. Ik denk dat 
op 34-35 kilometer de man met de 
hamer kwam �. Ik heb hem niet 
gezien maar wel gevoeld. Op dat punt 
was ook Petra weer bij me 
aangesloten. Hier was ook het laatste 
onverharde stuk parcours. Ik vond dit 
zelf niet onplezierig want dan wordt je 
gedwongen om de paslengte en 
frequentie wat aan te passen. 
Daardoor voelde het weer wat beter. 
Helaas duurde dit niet al te lang, want 
eenmaal terug op de verharde 
ondergrond moest ik Petra al gauw 
laten gaan. Waarschijnlijk had ik toch 
wat te veel gegeven op het stuk om 
Jan de Groot in te lopen. Ik heb een 
paar keer achterom gekeken maar ook 
hij had de man met de hamer gevoeld. 
 
De laatste 3 kilometer was het 
“martelen”. Het tempo zakte voor mijn 
gevoel veel te veel maar toch liep ik 
nog 5 minuten over de kilometer. De 
laatste kilometer is alle leed vergeten. 
Dan zie je het dorp in de verte en de 
toeschouwers. Nog even aanzetten, 
rug recht en dan is daar de finish. Ik 
kijk naar de tijd….03:08:54, kippenvel 
krijg ik, ik ben super tevreden. 
Ik had mezelf een biertje beloofd als ik 
onder de 03:15 zou lopen. Dus om 10 
uur sta ik met een pilsje in de hand de 
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andere lopers binnen komen ☺ Over 4 
jaar maar weer???? De tijd zal het 
leren. 
 

Het Estafettestokje 
Marijke de Kan 

 

Marrie Sterkenburgh heeft mij 
aangewezen om het estafettestokje 
over te nemen. Dan kwam de pen 
eens uit een andere hoek, vond ze. 
Welke hoek??  Sportief wandelen! Ik 
denk, dat bijna niemand van de 
vereniging mij kent, vooral leden van 
Steenwijk en omgeving niet. Ik wandel 
(sportief!!) onder leiding van Bennie 
Overvelde. Ik ken Bennie al jaren. Hij 
heeft getraind (en training gegeven) bij 
triathlon vereniging “’t Fean” in 
Heerenveen, waar mijn man Rob ook 
trainde. Deze vereniging is afgelopen 
jaar samen gegaan met AV 55 en 
Athlon. Bij de triathlonvereniging heb ik 
ooit een basisloopcursus gedaan, 
maar hardlopen ging niet zo lekker 
vanwege rugklachten. Toen Bennie 
begon met sportief wandelen bij Start 
heb ik mij meteen aangemeld. Dus 
zodoende ben ik bij de club terecht 
gekomen. 
Maar ik zal me nog even voorstellen. 
Mijn naam is Marijke de Kan-Huitema, 
57 jaar en ik woon al sinds 1976 in Ter 
Idzard, we hebben 2 dochters en 1 
zoon, maar ook 3 schatten van 
kleindochters en een schoonzoon. 
Ik mocht zelf het onderwerp voor mijn 
verhaal bepalen, maar wil dit toch een 
beetje in verband houden met de 
vereniging. Ik wil graag iets vertellen 
over wat ik zoal op het gebied van 
bewegen heb gedaan in mijn leven, 
vooral over dansen. Dit loopt er 
eigenlijk als een rode draad door heen. 
Ik ben geboren in Joure en heb daar 
tot mijn 18e jaar op een boerderij 
gewoond. Ik heb een hele fijne jeugd 
gehad met lieve ouders en 6 broers en 
2 zussen, druk maar heel gezellig. (Ik 
ben het één na oudste kind). Al vroeg 

moesten we leren schaatsen, als het 
ijs hield, kregen we de schaatsen 
ondergebonden en werden met een 
stoeltje op een slootje naast onze 
boerderij gezet. Mijn vader kon zelf 
heel goed schaatsen, met een tante 
maakte hij soms lange tochten. 
Toen ik circa 8 jaar was, ging ik op 
gymnastiek, ik was wel lenig dus 
mocht ik ook op keurgymnastiek. 
Gymnastiek heb ik wel tot mijn 40e jaar 
gedaan, al durfde ik in het laatst geen 
salto’s en handstandoverslagen meer 
te maken 
Omstreeks mijn 12e jaar kwam er een 
kunstcentrum in Joure, waar ook 
balletlessen gegeven werden. Dat leek 
met wel wat, wat bleek: ik vond het 
heerlijk om te doen, klassiek ballet 
maar ook jazz- en modern ballet heb ik 
gedaan. Ik heb zelfs met een vriendin, 
vriend en Rob een dansgroepje 
opgericht. Met dit groepje “Morning 
Glory” verzorgden we een optreden. 
Dit deden we op schoolfeesten, maar 
ook wel in voorprogramma’s van 
popfestivals. Ik kan me herinneren dat 
we in het zelfde festival zaten, waar 
ook de Dizzy Man’s Band en Humple 
Pie optraden. Dat was eind jaren 
zestig, een prachtige tijd. Ons optreden 
bestond uit o.a. een klassieke dans 
van mijn vriendin en mij op muziek uit 
het Zwanenmeer, een dans op muziek 
uit de West Side Story. Ook deden we 
iets van vrije expressie. Ballet heb ik 
wel tot mijn 25e jaar gedaan. 
Ondertussen waren er al 2 kinderen 
geboren. Met ballet ben ik toen gestopt 
en ben toen gaan volksdansen. Heel 
wat anders, maar toch ook heel leuk 
om te doen. 
In ons dorp Ter Idzard is in die tijd  een 
volleybalvereniging opgericht: “De 
Woldvolleyers”. De Sterkenburgh’s 
zaten hier ook bij, die kunnen zich 
uiteraard de jaarlijkse clubfeesten denk 
ik  nog wel goed herinneren. 
Volleyballen (recreatief) heb ik  jaren 
gedaan. 
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Rob was ondertussen klaar met zijn 
studie ( in de avonduren) en had het 
hardlopen en racefietsen ontdekt. 
Racefietsen leek mij ook leuk, dus ik 
heb een racefiets aangeschaft, en van 
mijn 40e tot 50e jaar heb ik veel 
gefietst. Met een clubje vrouwen uit 
Ter Idzard gingen we 2x per week 
circa 50 km fietsen. Zelfs een aantal 
elfstedentochten heb ik uitgefietst, 
maar dit vond ik vanwege het massale 
best wel gevaarlijk! Ook vanwege 
rugklachten ben ik hiermee gestopt, 
maar fietsen op een gewone fiets 
rechtop zitten gaat prima. 
De volksdansgroep (o.l.v. Janny ten 
Wolde) ging eind jaren 90 ter ziele, er 
bleven te weinig dames over. Onze 
leidster Janny was in Wolvega 
begonnen met het geven van line-
dance lessen, ik ben met haar 
meegegaan. Wij hebben nu een 
groepje van 21 dames en dansen 1 
keer per week 1½ uur. Line-dance is 
een hele goede manier van bewegen, 
het is goed voor je conditie en je wordt 
er heel vrolijk van! Onze groep heet: 
de Linde Line dancers, we treden 
soms  wel op o.a. in 
verzorgingstehuizen, bij feesten van 
buurtverenigingen of familiefeesten. 
Optredens in verzorging- en 
verpleegtehuizen is heel dankbaar, je 
ziet de bewoners genieten, ze 
beginnen soms spontaan mee te 
klappen of willen zelfs even 
meedansen. 
Ik werk 3 ochtenden in de week bij 
Fysiotherapie en FysioSport in 
Wolvega als administratief 
medewerker, daar sport ik nog 1 uur in 
de week. 
Het sportief wandelen op woensdag 
avond met Bennie is altijd heel gezellig 
en verrassend! Hij weet altijd een leuke 
en afwisselende training te verzorgen. 
Alleen mogen er wel wat meer 
wandelaars bij. 
 

Ik wil graag het estafettestokje 
doorgeven aan: Jelien Koolma. 
 

Bowlen met de lopers 
van de loopgroepen in Wolvega 

Sietske Sterkenburgh 
 

Trees en Anita (loopsters uit de 
maandagavond loopgroep in Wolvega) 
hadden voor de twee loopgroepen in 
Wolvega wat leuks georganiseerd… 
Bowlen! 
Een dikke 25 man hadden zich 
opgegeven, dit was een mooi aantal 
waardoor de gezelligheid zeer 
gemakkelijk op gang kwam. Omdat er 
prijzen te behalen waren, was iedereen 
natuurlijk super fanatiek om 1 van deze 
mooie prijzen te bemachtigen. Zo zag 
ik dat Leni en Dirk een goede 
bowlingtraining hadden genoten. Maar 
er waren ook deelnemers die vooral 
waren ingesteld op hoe snel ze de 
bowlingbaan over de baan konden 
laten rollen of hoe mooi de bal door het 
gootje kon rollen.  
Na het bowlen werden de prijzen 
uitgereikt, dit was een zeer plechtige 
gelegenheid waarbij een paar 
fanatiekelingen (Eatske en Kitty) in 
toom moesten worden gehouden. Tja 
het is natuurlijk niet leuk als je goede 
trainingsmaatje Sam met de beker er 
vandoor gaat. Sam had niet alleen de 
meeste punten maar als je het aan mij 
vraagt, bowlde hij ook veruit het 
sierlijkst. Thijs en Bennie hadden zich 
gespecialiseerd op de snelheid. 
Waarbij Thijs de snelste tijd had 
genoteerd en Bennie de langzaamste. 
De organisatie had ook gelet op de 
mensen die graag de baan wat korter 
wilden hebben, oftewel de mensen die 
steeds over de lijn stapten. En Marrie 
(Sterkenburgh) had de lijn het vaakst 
overtreden en kreeg hiervoor een 
toepasselijk presentje. En de prijzen 
waren nog niet op want ook Wim kreeg 
een prijs omdat hij ondanks zijn 
rugklachten toch mee had gedaan aan 
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het bowlen. Ten slotte kreeg de trainer 
in Wolvega, Folkert een grote 
knuffelbeer omdat hij altijd de 
looptrainingen in Wolvega verzorgt. 
Na de prijsuitreiking bleef het nog lang 
gezellig, waarbij om twaalf uur nog uit 
volle borst voor Annelies werd 
gezongen omdat zij toen jarig was. Het 
laatste groepje dat nog aan de bar 
hing, heeft gezamenlijk de boel 
afgesloten. Trees en Anita bedankt 
voor het organiseren van dit leuke 
uitje! Zoiets is zeker een keer voor 
herhaling vatbaar. 

 

 

Gerstenat en vette Friet 
Belevenissen van een recreatieve loper. 

 

Voor ik het vergeet, eerst even het 
belangrijke nieuws. Stop met het 
geven van geld aan allerlei 
buitenlandse goede doelen, maar bij 
deze een oproep om voedselpakketten 
naar Wolvega te sturen. Het schijn dat 
sommige loopsters zich na de 
wedstrijd tegoed doen aan de 
lunchpakketten van de juryleden. En 
dat kan alleen maar vanwege grote 
voedseltekorten zijn ☺ 
Zoals jullie ongetwijfeld gelezen 
hebben is er, naast de alternatieve 
zondagochtendloopgroep, ook een 
alternatieve zaterdagloopgroep die het 
op hoge hakken doet. De droom van 
menig man, om het eens op hoge 
hakken te doen…… 
Ik mocht ook eens het genoegen 
smaken om mee te hollen. Leuk hoor. 
‘t Is wel typisch trouwens. Als ik een 
rondje bel om een duurloopje te doen 
gaan er hoogstens 1 of 2 man mee. 
Als de dames wat regelen zijn er 
meteen 8 man….pffff. Maar goed, hoe 
meer zielen hoe meer vreugd 
(meestal). Bij een duurloopje moet je 
wel oppassen dat het tempo een 
beetje goed ligt. Te snel of te 
langzaam is voor niemand prettig. 

Afijn, de groep was dus redelijk groot 
en dan wordt er natuurlijk volop 
gekletst. Vooral de lusjes en de 
coördinatie zijn een dankbaar 
onderwerp van gesprek…… 
 
In de maand mei is ook de trimloop-4-
daagse in Meppel weer geweest. Ze 
hadden dit jaar weer eens 
verschillende rondes. Jammer dat de 
2e avond te kort was. Net op die avond 
was ik in Hoogeveen met een team. 
Een uurloop en dan om beurten 400 
metertjes doen. De opkomst viel me 
wat tegen maar het is wel erg leuk om 
te doen hoor. Prima training denk ik en 
je hebt gelijk een competitie-element. 
Jammer dat ze Gerjan steeds voor mij 
aanzagen en omgekeerd.  
In mei natuurlijk ook weer traditioneel 
de 20 km in Kraggenburg (ze noemen 
het een halve marathon). Ik heb een 
weddenschap lopen hoeveel te kort het 
nu eigenlijk is dus binnenkort gaan we 
dat parcours eens opmeten met geijkte 
apparatuur. Ik ben benieuwd…. 
Voor mij de laatste “grote” wedstrijd 
was de 30 km in Oude Willen. Altijd 
grappig , die “Jan Kooistra” loopjes. Je 
weet nooit hoe lang het precies is 
(hoewel het wel beter lijkt te worden) 
maar bij deze loop riep Jan nog vrolijk 
om dat een rondje 10,4 km was, dus 3 
rondjes is dan 31,2 en geen 30!!! Afijn, 
de grote concurrenten op de lange 
afstand waren er. Klaas de H. en 
Egbert V. Ik wilde marathontempo 
lopen dus we vertrokken (Klaas en ik) 
op 04:30 per kilometer. Egbert was al 
na 400 meter in geen velden of wegen 
te bekennen. Die had grootse plannen. 
Na 1 rondje liepen Klaas, Jelle 
Miedema en ik keurig op schema. We 
hadden nog een verstekeling die de 
halve marathon liep, dus die mocht 
meelopen. 
Het is een prachtig rondje daar in 
Oude Willem, mooi door het bos en 
langs een paar vennetjes. Het was 
heerlijk weer (een beetje warm) maar 
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dat vind ik normaal geen bezwaar. Na 
2 rondjes haakte onze verstekeling af 
(20,8km) en we moesten met zijn 
drieën door. Een paar kilometer voor 
de finish moest Jelle even “uit de 
broek” en Klaas en ik zijn doorgelopen. 
Al keuvelend hebben we de laatste 

ronde volbracht. Aan de finish stond 
Egbert al volledig gedoucht op ons te 
wachten. Zijn enige commentaar…. 
”waar bleven jullie nou”????? Grrrrr, 
mijn tijd komt nog ☺ 
  

 

Uit de kranten 
Een selectie… 
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LANGE-AFSTANDS-COMPETITIE 2008

Tussenstand tot 22 juni 2008
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Nynke de Lange 1 2 1 1 11.38.9 2 7

Jazlin Ruinemans 1 1 4.56.9 1 10.53.4 1 4

Lutine Schoemaker 2 13.18.6 3 5

Ivonne Wessels 2 2

Sietske Sterkenburgh 2 2

Martine Winters 3 3

Simone Westerbeek 13.40.9 4 4

Margreet Wagteveld 1e 1 1 1 2 2 5.44.0 1 13.08.6 2 10

Toos de Vries 2e 6 2 4 3 1 5.49.8 2 12.51.9 1 23.07.76 1 14

Wilma van Galen 2 2 1 6.15.8 4 3.48.10 1 10

Annelies van Buiten 7 3 4 3.49.59 2 16

Geke Naaktgeboren 8 3 3 5.59.9 3 17

Trees van Veen 3 4 5 12

Adri Sluis 6 4 14.54.1 4 14

Anita Lugtmeijer 5 6 5 16

Jana Posthumus 9 8 7.42.6 5 22

Riki Creemers 5 13.37.59 3 8

Anny Vrielink 10 7 17

Ineke van Dalfsen 4 4

Alien Stuifzand 5 5

Lenie Sinnema 7 7

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

Jan Willem Krom 1e 3 3 3 4 4 5.34.9 4 12.16.0 4 25

Erwin Groenink 2e 4 4 5 6 5.33.4 3 12.15.4 3 22.48.41 1 26

Egbert Vink 2 2 2 3 4.49.8 2 4.01.39 1 12

Jan Scheenstra 1 1 1 1 1 5

Gerjan Petter 2 3 5 4.46.9 1 10.31.8 1 12

Martin Kielema 11.33.8 2 2

Sybrand Sterkenburgh 2 2

Niek Katers 4 4

Freddie Bouma 1e 2 4 8 1 2 4.56.2 1 10.43.1 4 18.37.81 2 3.08.54 1 13

Harm Kolvoort 2e 3 7 5 2 3 5.01.1 2 19.44.89 5 27

Wolter van der Veen 3 4 4 1 10.24.0 2 19.43.54 4 18

Jacob Dolstra 8 10 6 5 5.47.8 6 12.31.6 7 42

Jan de Groot 6 3 5.03.3 3 11.13.2 5 3.14.52 2 19

Klaas de Haan 1 5 8 18.54.67 3 3.19.29 3 20

Bert Slagter 5 9 5 6 21.53.34 6 31

Berry Pees 9 11 7 9 5.39.5 5 41

Peter Visser 1 1 9.20.1 1 15.53.96 1 4

Jebbe Westerbeek 4 8 5.28.4 4 11.47.3 6 22

Jan Groen 2 10.34.2 3 5

Ron Bos 3 4 7

Harjo Wind 6 7 13

Niek Wijnen 10 5.59.3 7 17

Peter Wemer 12 12 24

Heerke Postma 2 2

Chris Pols 7 7

Frenk Wubben 9 9

Henk Veenstra 10 10

Jan Willem van Dalen 11 11

Bertus Molenaar 13 13

Klaas van der Veen 1e 3 1 1 1 1 4.44.8 1 10.27.6 1 9

Ad Roodhuijzen 2e 1 2 2 2 3 4.59.4 2 10.40.0 2 18.24.56 1 4.09.13 2 12

Jan Nijmeijer 3e 8 4 5 6.25.4 4 13.17.3 4 23.35.87 3 4.20.11 3 31

Harm Bakker 3 3 5.18.30 3 11.23.0 3 12

Jan de Lange 2 2 18.51.43 2 6

Jaap van Weenen 7 5 3 15

Willem Fokkert 5 4 8 17

Eddy Oosterkamp 4 5 9

Thijs van der Vegt 6 4 10

Rob van der Wel 9 7 16

Folkert Sterkenburgh 3.32.28 1 1

Wim van Oosten 4.08.21 2 2

Rudy Wanders 4 4

Jaap de Jong 6 6

Dirk Sinnema 6 6

Gerrit Greven 6 6

Gerard Bolding 7 7

Hans Sterkenburgh 9 9

Hans Steinmeijer 10 10
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 Jan Driegen halve marathon te Steenwijk op 21 juni 2008.  av Start '78  

 

      Jongens t/m 11 jaar, 1,9 km: 

         Naam                Gbj Plaats       Prest. 

       1 Rudy van den Bosch   97 Zandhuizen     9.33 

       2 Wouter Greven        99 Almere        11.14 

       3 Lennart Greven       01 Almere        12.40 

       4 Wolter Nijmeijer     00 Oldemarkt     15.09 

       5 Ramon Mol            97 Apeldoorn     16.03 

       6 Nino Forouzanfard    97 Apeldoorn     20.03 

       7 Thom Dolstra         02 Steenwijk     22.10 

       8 Corne Meijer         04 Steenwijk     22.27 

 

      Meisjes t/m 11 jaar, 1,9 km: 

         Naam                Gbj Plaats       Prest. 

       1 Judith Mol           00 Apeldoorn     15.07 

       2 Iris Mol             99 Apeldoorn     19.59 

       3 Sarah Forouzanfard   00 Apeldoorn     20.01 

 

      Jongens 12 t/m 15 jaar, 1,9 km: 

         Naam                Gbj Plaats       Prest. 

       1 Sebastiaan Forouzand 95 Apeldoorn     14.03 

       2 Stefan Mol           94 Apeldoorn     17.58 

 

      Meisjes 12 t/m 15 jaar, 1,9 km: 

         Naam                Gbj Plaats       Prest. 

       1 Wieke Nijmeijer      94 Oldemarkt     15.03 

 

      Mannen, kwart marathon: 

         Naam                Gbj Plaats       Prest. 

       1 Bas Kluitenberg      86 Groningen     39.27 

       2 Heerke Postma        60 de Blesse     40.08 

       3 Jan de Groot         63 Steenwijk     43.02 

       4 Frederik Wildbrennic 64 Balk          43.12 

       5 Harm Bakker          47 Kraggenburg   43.28 

       6 Bert de Lange        72 Zwolle        44.47 

       7 Koos Damhuis         52 Steenwijk     45.44 

       8 Cees Boxum           56 Tuk           46.50 

       9 Henri Grotenhuis     58 Nijensleek    48.15 

      10 Jan Scheibe          89 Marknesse     49.18 

      11 Frans Kluitenberg    47 Tuk           49.59 

      12 Sjef Damhuis         59 St'wold       50.58 

      13 Piet Timmerman       48 Steenwijk     51.00 

      14 Niek de Boer         93 Steenwijk     52.00 

         Niels de Haan        94 Steenwijk     52.00 

      16 Andrik Bolding       84 Steenwijk     52.54 

      17 Lourens  Zijlstra    72 Bolsward      53.15 

      18 Elbert Jan Hesse     66 Steenwijk     54.18 

      19 Gijsbert Geerders    69 Steenwijk     55.04 

      20 Fred Driegen         78 Bolsward      56.07 

         Hessel Stoel         82 Haarlem       56.07 

      22 Rick van der Werf    81 St'Nicolaasga 56.58 

      23 Piet Elzinga         61 Nieuwleusen   57.28 

      24 Atze Schuiringa      63 Steenwijk     57.43 

      25 Corrie Kort          66 Steenwijk     57.53 

      26 Jebbe Westerbeek     61 Steenwijk     58.33 

      27 Egbert Stoel         79 Haarlem       59.33 

      28 Kees Meijer          56 Groningen   1.08.28 

      29 Bertus Molenaar      61 Kallenkote  1.10.58 

      30 Steffen Beudeker     95 St'wold     1.12.15 

      31 Koen de Vries        94 Tuk         1.14.13 

      32 Henk Veldkamp        42 Steenwijk   1.20.40 



 

      Vrouwen, kwart marathon: 

         Naam                Gbj Plaats       Prest. 

       1 Eline Schipper       81 Haarlem       52.27 

       2 Marjolein Stijger    86 Amsterdam     53.15 

       3 Hendrika Geerders    68 Steenwijk     53.59 

       4 Anita Blankvoort     57 Wolvega       57.39 

       5 Hilda Knol           64 Steenwijk     58.49 

       6 Simone Westerbeek    91 Steenwijk     59.46 

       7 Sietske Sterkenburgh 78 Steenwijk   1.00.38 

       8 Lidy de Boer         60 Groningen   1.01.22 

       9 Helga Dekker         70 Kallenkote  1.03.11 

         Elly Moesker         58 Steenwijk   1.03.11 

      11 Marianne Weegenaar   64 Steenwijk   1.03.51 

      12 Elize Stiemer        70 Steenwijk   1.04.27 

      13 Bea Kolvoort         68 Steenwijk   1.05.22 

      14 Clara Schotsman      63 Steenwijk   1.06.14 

      15 Karin Scheibe        58 Marknesse   1.09.15 

      16 Erica vd Boogaard    80 Alkmaar     1.10.26 

      17 Cristel Hodes        74 Oosterbeek  1.23.40 

 

      Mannen recreanten, halve marathon: 

         Naam                Gbj Plaats       Prest. 

       1 Jeroen Vink          72 Nijeveen    1.34.46 

       2 Manfred Scheibe      58 Marknesse   1.37.23 

       3 Bram Verhoeff        66 Steenwijk   1.37.55 

       4 Jaco Schrauwen       68 Meppel      1.37.59 

       5 Bram Breddels        51 Steenwijk   1.39.33 

       6 Jacob Dolstra        63 Tuk         1.39.36 

       7 Bert van Duren       52 Zwolle      1.40.27 

       8 Harjo Wind           65 Vledder     1.41.15 

       9 Henk de Jong         57 Steenwijk   1.42.11 

      10 Roelf Sondaar        59 Staphorst   1.42.22 

      11 Dick Duiker          64 Vledder     1.42.57 

      12 Thijs de Vegt        57 Langelille  1.45.37 

      13 Eddy oosterkamp      57 Steggerda   1.45.54 

      14 Gerrit Greven        52 Steenwijk   1.45.56 

      15 Frits Lautenbag      48 Hattem      1.48.20 

      16 Gerard Bolding       57 Steenwijk   1.48.29 

      17 Edwin Schrotenboer   70 Emmeloord   1.49.41 

      18 Sjon Lakerveld       83 Steenwijk   1.49.46 

      19 Bert Schonewille     64 Appingedam  1.50.47 

      20 Willem Fokkert       55 Kallenkote  1.51.05 

      21 Andre Greven         63 Almere      1.51.11 

      22 Joop Bomert          41 Wanneperveen1.51.23 

      23 Johan Wolderink      52 Kraggenburg 1.52.06 

      24 Peter Frederiks      64 Zwolle      1.55.57 

      25 Hans Sterkenburgh    48 Nijeholtpade1.58.23 

      26 Hans Eenhoorn        60 Vledder     1.59.45 

      27 Rob Eikelboom        52 Havelte     2.03.47 

      28 Hans Steinmeijer     55 Steenwijk   2.11.24 

 

  

   Vrouwen recreanten, halve marathon: 

         Naam                Gbj Plaats       Prest. 

       1 Janita Gorte         68 Giethoorn   1.49.45 

       2 Geke Naaktgeboren    66 Giethoorn   1.52.30 

       3 Adri Sluis           60 Eesveen     1.56.59 

       4 Cornelia Buf         81 Wageningen  2.01.28 

       5 Els de Boer          62 Leeuwarden  2.02.17 

       6 Durkje Sijbesma      65 Groningen   2.06.06 

       7 Mary Wolfs           59 Groningen   2.09.06 



 

      Mannen Senioren KNAU, halve marathon: 

         Naam                Gbj Club         Prest. 

       1 Remco Greven         73 Deventria   1.25.32 

       2 Sybrand Sterkenburgh 81 Start'78    1.34.22 

       3 Jan Willem Krom      76 Start'78    1.42.51 

       4 Gerjan Petter        87 Start'78    1.45.56 

       5 Erwin Groenink       78 Start'78    1.58.23 

 

      Vrouwen Senioren KNAU, halve marathon: 

         Naam                Gbj Club         Prest. 

       1 Nynke de Lange       77 Start'78    1.34.55 

       2 Lutine Schoemaker    83 Start'78    1.58.50 

 

      Mannen Masters M35 KNAU, halve marathon: 

         Naam                Gbj Club         Prest. 

       1 Jan Scheenstra       70 Start'78    1.15.26 

       2 Harm Kolvoort        65 Start'78    1.33.48 

       3 Henny Berends        65 Spurt'88    1.35.13 

       4 Ron Bos              64 Start'78    1.37.44 

       5 Egbert Vink          70 Start'78    1.39.00 

       6 Berry Pees           67 Start'78    1.49.38 

 

      Mannen Masters M45 KNAU, halve marathon: 

         Naam                Gbj Club         Prest. 

       1 Henri Veldman        62 Heerenveen  1.21.13 

       2 Klaas van der Veen   58 Start'78    1.22.49 

       3 Wolter van der Veen  63 Start'78    1.25.02 

       4 Freddie Bouma        61 Start'78    1.31.26 

       5 Jan Uiterwijk        58 Beilen      1.31.33 

       6 Theo Groenendijk     59 Reeuwijk    1.34.37 

       7 Bert Slagter         59 Start'78    1.40.00 

       8 Jan van Elp          60 Sprinter    1.41.05 

       9 Ad Roodhuijzen       56 Start'78    1.41.48 

      10 Klaas de Haan        60 Start'78    1.45.54 

      11 Henk Veenstra        60 Start'78    2.00.01 

 

      Mannen Masters M55+ KNAU, halve marathon: 

         Naam                Gbj Club         Prest. 

       1 Jan de Lange         51 Start'78    1.26.46 

       2 Koos Knotter         37 Vet. Ned.   1.45.44 

 

      Vrouwen Masters V35 KNAU, halve marathon: 

         Naam                Gbj Club         Prest. 

       1 Margreet Wagteveld   71 Start'78    1.45.56 

       2 Anita Lugtmeijer     71 Start'78    1.58.41 

 

      Vrouwen Masters V45+ KNAU, halve marathon: 

         Naam                Gbj Club         Prest. 

       1 Toos de Vries        60 Start'78    1.44.33 

 



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

woensdag 23 april  Hoeve aan de weg zaterdag 24 mei Diever

jo t/m13  3km 1e Jari v Ravenstein 12.27 H35 30,6km 2e Egbert Vink 2.18.33

H40 30,6km 2e Freddie Bouma 2.21.07

zaterdag 10 mei  Heerenveen 3e Klaas de Haan 2.21.07

H45 10 mijl 2e Heerke Postma 1.02.46 H40 16,2km 3e Jacob Dolstra 1.17.12

H40 10mijl recr 2e Jan de Groot 1.06.57 D45  16,2km 1e Trees van Veen 1.27.48

25e Jacob Dolstra 1.19.31 H40 10,2km 2e Jebbe Westerbeek 45.17

Ds 10 mijl 2e Jazlin Ruinemans 1.07.17 4e Frenk Wubben 49.56

D35 10 mijl 6e Annelies van Buiten 1.19.43 D45  8km 2e Grietje Boxum 53.00

D45 10 mijl 1e Wilma van Galen 1.17.33

3e Toos de Vries 1.21.25 zondag 25 mei  Leeuwarden

H 9,4km 2e Stefan Postma 34.05 Hs 1/2 mar 60e Jan Willem Krom 1.42.51

H 32,2km 4e Hans Versteeg 2.30.00 H55 1/2 mar 36e Jan Nijmeijer 1.54.48

5e Freddie Bouma 2.30.12 D  5km 15e Geesje Nijmeijer 26.14

Jo 2km 2e Martijn de Vries 10.58 272e Wieke Nijmeijer 37.22

vrijdag 9-maandag 12 mei Apeldoorn hardl.4-daagse dinsdag 27 mei Meppel 3e dag trimloop 4-daagse

H 35  60km 1e Jan Scheenstra 3.40.58 D 6km 1e Nynke de Lange 23.22

4e Egbert Vink 4.21.42 H 6km 1e Egbert Vink 19.42

H40 60km 10e Jebbe Westerbeek 4.53.28 3e Gerjan Petter 20.49

Ds 60km 2e Ivonne Wessels 5.18.16 H40 10km 1e Freddie Bouma 38.09

11e Bert Slagter 45.01

dinsdag 13 mei Meppel  1e dag trimloop 4-daagse H50 10km 1e Klaas vd Veen 37.27

D  6km 1e Nynke de Lange 23.32 3e Ad Roodhuijzen 39.41

H  6km 1e Gerjan Petter 21.22

H40  10km 3e Freddie Bouma 38.37 zaterdag 31 mei Klazienaveen

6e Klaas de Haan 39.42 H35 1/2 mar 21e Egbert Vink 1.53.51

15e Bert Slagter 44.21 D  10km 28e Adri Sluis 54.05

H50  10km 4e Ad Roodhuijzen 42.39  41e Afke Wemes 57.22

vrijdag 16 mei Kraggenburg  Leeuwenronde zaterdag 31 mei Stiens

H 1/2 mar 1e Jan Scheenstra 1.13.19 H40 10mijl 2e Jan de Groot 1/07.48

4e Klaas vd Veen 1.22.27

5e Freddie Bouma 1.22.50 dinsdag 3 juni Meppel  4e dag trimloop 4-daagse

6e Hans Versteeg 1.23.12 H 6km 1e Egbert Vink 20.30

9e Harm Kolvoort 1.25.29 3e Gerjan Petter 22.24

15e Harm Bakker  60+ 1.27.57 Hs 10km 1e Jan Scheenstra 33.35

19e Ron Bos 1.30.22 H40  10km 2e Freddie Bouma 38.50

D 1/2 mar 3e Toos de Vries 1.38.35 5e Klaas de Haan 40.00

16e Bert Slagter 45.34

zaterdag 17 mei Balkbrug  (Beverwijkloop) H50  10km 1e Ad Roodhuijzen 37.48

H45 10km 5e Heerke Postma 37.38 2e Klaas de Haan 37.55

H  5km 2e Stefan Postma  JA 16.40 H6km klassem 2e Gerjan Petter 1.04.35

9e Patrick Postma  JB 17.34 D6km 1e Nynke de Lange 1.10.57

H40  5km 30e Anne Bartelds  60+ 24.19 H40 10km 3e Freddie Bouma 1.55.36

6e Klaas de Haan 1.58.23

vrijdag 23 mei  Hindeloopen 13e Bert Slagter 2.14.56

H35  10km 2e Jan de groot 39.19

dinsdag 20 mei  Meppel  2e dag trimloop 4-daagse

D  6km 1e Nynke de Lange 24.03

Hs  10km 12e Martin Kielema 42.44

H40  10km 5e Klaas de Haan 38.41

H50  10km 1e Klaas de Haan 37.09

10e Ad Roodhuijzen 43.29

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



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

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

22 juni Almelo baan 2e wedstrijd B-juniorencompetitie ?

24 juni Leeuwarden baan 4e wedstrijd Friese Avondcompetitie 18.00 uur

25 juni Nijmegen baan senioren/masters ?

25 juni Oude Willem (Diever) wegloop 21,1km-16,1km-10km-8km-5km-2,6km 19.30 uur

26 juni Zwolle baan senioren/masters/junioren-AB werpen (instuif) 19.15 uur

27 juni STEENWIJK baan 3e medaillewedstrijd alle klassen 18.45 uur

27 juni Utrecht baan senioren/masters/junioren-AB (instuif) 19.00 uur

28 juni Appingedam wegloop 10km-5km 19.00 uur

28 juni Stiens wegloop 10km-5km 12.00 uur

29 juni Hilversum baan 2e wedstrijdcompetitie masters ?

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

01 juli Diever wegloop 10km-5km-2,5km 19.30 uur

05 juli Amsterdam baan NK-senioren 11.30 uur

05 juli Heerde wegloop 15km-5km 19.00 uur

05 juli Opende wegloop 21,1km-10km-6km 11.00 uur

06 juli Amsterdam baan NK-senioren 11.30 uur

06 juli Assen wegloop 50km en 50km estafette 10.00 uur

06 juli Coevorden wegloop 9km-6km-3km-2km-1km 13.00 uur

07 juli Onstwedde wegloop 10km 19.30 uur

08 juli Diever wegloop 10km-5km-2,5km 19.30 uur

12 juli Amersfoort baan senioren/masters/junioren instuif 10.00 uur

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

12 juli Uden baan senioren (SPAR-baancircuit) ?

13 juli Broekland (Ov) wegloop 10km-5km-2,4km-0,9km 11.00 uur

15 juli Diever wegloop 10km-5km-2,5km 19.30 uur

18 juli STEENWIJK baan masters/senioren/junioren instuif 19.00 uur

18 juli Utrecht baan masters/senioren/junioren-AB instuif 19.00 uur

19 juli Diever wegloop 42km-30km-20km-10km 17.00 uur

22 juli Diever wegloop 10km-5km-2,5km 19.30 uur

27 juli Terschelling wegloop 15,3km-10km-5km 13.30 uur

29 juli Diever wegloop 10km-5km-2,5km 19.30 uur

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

01 augustus Dalfsen wegloop 21,1km-10km-5km-2,5km-0,5km 18.00 uur

02 augustus BLOKZIJL wegloop Kolkloop 8km-5,4km-1,5km-1km-0,5km 18.00 uur

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

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

09 augustus De Blesse wegloop 10km-6,7km-5,4km-1km 18.00 uur

09 augustus Oude Willem (Diever) wegloop 21,1km-16,1km-10km-8km-5km-2,6km 11.00 uur

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

15 augustus Assen baan ssenioren/masters/junioren ?

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

15 augustus STEENWIJK baan 4e medaillewedstrijd alle klassen 18.45 uur

16 augustus Zwartsluis wegloop 12,5km 18.30 uur

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

19 augustus Nijmegen baan senioren/masters/junioren-AB ?



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

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

22 augustus Leeuwarden baan senioren/masters/junioren (5e BCNN) 18.00 uur

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

23 augustus Bovensmilde wegloop 21,1km-10km-6km-2km 14.00 uur

23 augustus Emmeloord baan GOK Junioren-AB 18.30 uur

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

23 augustus Sneek baan junioren-CD/pupillen 11.00 uur

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

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

26 augustus Zwolle wegloop 10km-5km 19.00 uur

27 augustus Harlingen wegloop 21,1km-11km-5km 19.00 uur

28 augustus De Wijk wegloop 10km-5km-2,5km-1km 18.30 uur

29 augustus Groningen baan senioren/masters/junioren-AB (werpen) 17.30 uur

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

30 augustus Haaksbergen baan junioren-CD/pupillen 11.30 uur

30 augustus Harderwijk wegloop 10km-5km-1,6km 13.00 uur

30 augustus Oude Willem (Diever) wegloop 21,1km-16,1km-10km-8km-5km-2,6km 11.00 uur

30 augustus Sneek wegloop 20km-10km-5km-1,6km 17.00 uur

30 augustus Zwolle baan senioren/masters/junioren-AB (6e Deltion C) 14.00 uur

30 augustus Stadskanaal baan senioren/masters/junioren (meerkamp) 10.00 uur

31 augustus Schalkhaar (Ov) wegloop 10,3km-5,2km-2km-1km 14.30 uur

31 augustus Stadskanaal baan senioren/masters/junioren (meerkamp) 10.00 uur

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

03 september Britsum wegloop 16,1km-10km-4,4km 19.00 uur

03 september Zuidwolde wegloop 10km-5km-2,5km-1km 18.00 uur

06 september Appelscha wegloop 21,1km-10km-5km 10.45km

06 september Emmen baan junioren-CD  (NNK) ?

06 september Heerenveen baan pupillen  (NNK) ?

07 september Amsterdam baan D-junioren (D-spelen) 11.00 uur

08 september Dronten baan coopertest 19.30 uur

08 september Oude Pekela wegloop 10km-7,5km-5km-2,5km 19.00 uur

10 september Bolsward wegloop 11km-1,5km 18.30 uur

11 september Zwolle baan senioren/masters/junioren-AB (werpen/instuif) 19.15 uur

13 september Berlikum wegloop 16,1km-8km-4km 15.00 uur

13 september Drachten baan pupillen (clubteams) ?

13 september Emmeloord wegloop 13,8km 16.30 uur

13 september Winschoten wegloop 100km-50km en estafette 10.00 uur

13 september Vroomshoop (Ov) wegloop 10km-5km-2km-1km-0,4km 15.15 uur

14 september STEENWIJK baan senioren/masters/junioren (6e BCNN) 10.00 uur

16 september Epe baan coopertest - 5000m-1000m 19.30uur

17 september Harderwijk baan senioren/masters/junioren-AB (7e Deltion C) 19.00 uur

17 september Olst wegloop 10km-5km-2,1km-1,1km 18.15 uur

17 september Sneek wegloop 9,5km 19.00 uur

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




