


TRAININGSTIJDEN

Steenwijk:

Maandag: 18.30-20.30 Krachttraining Oerthebaan

19.00-20.30 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

19.15-20.45 A/B junioren + Sen. + Masters Oerthebaan Feico/ Tineke

19.30-20.45 Recr. loopgroep niveau 1 Woldberg/Oerthebaan Ruud/Rob

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

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

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/Toos

18.00-19.15 C/D junioren Oerthebaan Tineke/Annabelle

19.15-20.45 A/B junioren + Sen. + Masters Oerthebaan Tineke en Feico

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 n.wijnen@hetnet.nl

Ella de Jong Remmelinge 34, 8334 MV  TUK 0521 516 589 ella-dejong@planet.nl

Harry van der Woude Kerkeweg 9, 8485 JJ Munnekeburen 0561 481 957 harryvanderwoude@hetnet.nl

Hendrik-Jan Doevendans Capellestraat 138, 8331 LB  STEENWIJK 0521 522 514 hj@doevendans.net

Ledenadministratie:

Henk van der Veen Ten Dale 13, 8341 RB  STEENWIJKERWOLD 0521 344 613 ledenstart78@hotmail.com

Contributieadministratie:

Hans Spitzen Beulakerweg 117, 8355 AE  GIETHOORN 0521 360 322 hspitzen@hetnet.nl

Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC): Trainers baan

Rob de Jong, voorzitter 0521 516 589 Feico Jansma 0513 541 606

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

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

Ella de Jong 0521 516 589 Gerjan Petter 0521 362 284

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

Nel Zwerver 0521 381 285 Annabelle Luijten 0521-517756

Riki Creemers 0527 231 945

Materiaalcommissie Trainers weg

VACATURE!!!!!!!!!!! Bennie Overvelde 0561 615 687

Jury- coördinator Folkert Sterkenburgh 0513 682 524

Nel Zwerver 0521 381 285 Thijs Stienstra 06 19667202 0521 517 376

Cursus- coördinator Rob van der Wel 06 2469 9334

Nel Zwerver 0521 381 285 Jebbe Westerbeek 0521 517 830

Wedstrijdsecretariaat: Ina Gerding 0521 523 099

Uitwedstrijden 0513 688 058 Ruud Schepers 06-29153508

Jolanda Hes, tel: 0513 688 058 j.m.hes@planet.nl

 de Klamp 10, 8404 GL  LANGEZWAAG, bank 36.12.20.030 Jeugdcommissie:

Thuiswedstrijden: Richard Servage Voorzitter

Riki Creemers, tel: 0527 231 945 riki-start78@hotmail.com Marchel Tissingh Secretaris

Kloosterdijk 4, 8376 EK  OSSENZIJL, bank 32.20.31.028 Elsle Henneke Coördinator pupillen

Inschrijvingen wedstrijden Wolvega: Vacant Coördinator CD-junioren

Tineke Jonkman, tel: 0561 451 003 tineke50@hotmail.com Ina Gerding Lid festiviteitencommissie

Wollegras 5, 8471 WH  WOLVEGA Nikki Woudstra Lid festiviteitencommissie

Technische commissie:

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.07,September 2008

AV START'78



 

2  starter 07 

In dit nummer 

 

Redactioneel 
door Sietske Sterkenburgh 

Beste lezers, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was dit keer een zeer aangename verrassing 
tijdens de redactievergadering dat we zo veel mooie 
stukken hebben ontvangen van onze schrijvende 
leden. Helemaal perfect. Daarom ligt er nu een dikke 
Starter voor je. Dat is lekker want de avonden worden 
weer langer en daardoor heb je vaak ook net weer wat 
meer tijd om wat te gaan lezen. En dan is de Starter 
lezen bij de koffie of thee ’s avonds toch een prima 
blad dacht ik zo. 
 
Wat kun je zoal vinden in dit exemplaar. 
Aankondigingen en mededelingen van een aantal 
commissies. Zo wordt er gewerkt aan een discofeest. 
Dat klinkt goed. Daarnaast is er een mooi verslag 
gemaakt over de wandeltrektocht in Oostenrijk. Dit 
jaar hebben ze het dan eindelijk gepresteerd. De route 
is gewandeld zoals deze ook van te voren was 
gepland, zonder dat de weergoden roet in het eten 
strooiden. Ook de survivalloop die 30 augustus is 
gehouden in Katlijk was een succes. Het weer was 
namelijk ook hier weer formidabel. Een klein verslag 
kun je hierover in de Starter vinden. Er zijn ook 
sportieve prestaties geleverd op de Mont Ventoux. 
Hierover was in de vorige Starter al een aankondiging 
gedaan, nu kun je de belevenissen daarvan lezen. 
 
Naast al deze randactiviteiten van onze leden, zijn er 
natuurlijk ook genoeg echte hardloopwedstrijden en 
baanwedstrijden geweest de afgelopen perioden. 
Trainster Tineke heeft van de jeugdwedstrijden 
verschillende verslagen gemaakt. De jeugdcommissie 
heeft goed nieuws te melden en de vaste rubrieken 
voor de jeugd zijn natuurlijk ook weer in deze Starter 
geplaatst. 
 
Het estafettestokje is weer doorgegeven en de rubriek 
Rode wijn en naaldhakken is ook weer present. Ten 
slotte kun je natuurlijk de uitslagen van onze atleten 
achterin de Starter vinden waarbij als laatste de 
agenda niet mag worden vergeten. Dan kun je je 
favoriete wedstrijden weer uitzoeken voor de komende 
maand. 
 
Wij wensen je veel leesplezier toe. 
 

 

Nazomer 
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Egbert Vink in de mist op 
Mont Ventoux 

 

 
de grote Folkert 

Sterkenburh survival 
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Van de voorzitter 
Rob van der Wel 

 

Altijd weer op het allerlaatste moment 
lever ik mijn stukje in, je weet immers 
nooit of er niet vlak voor het verstrijken 
van de inzendtermijn nog iets 
bijzonders gebeurt. Er is vaak nog wel 
iets dat ik dan net nog even kan 
meenemen. Wat ik bijzonder vind is, 
dat bij de trainingen die worden 
gegeven aan de jeugd nadrukkelijk 
ouders van die kinderen zullen worden 
betrokken. Het blijkt in de praktijk erg 
moeilijk te zijn om voldoende goed 
opgeleide trainers te vinden waardoor 
er niet altijd voldoende serieuze 
aandacht kan worden gegeven aan 
iedere atleet. De trainerscoördinatoren 
hebben daarom samen met een aantal 
ouders de handen ineengeslagen en 
tijdens een gezamenlijk overleg zijn er 
afspraken gemaakt. Het is niet zelden 
dat er ongeveer 50 van energie 
overlopende jongens en meisjes 
gelijktijdig op onze atletiekbaan zijn. 
Dat is natuurlijk een heel goede 
ontwikkeling, want sport hoort er 
gewoon bij en is belangrijk voor zowel 
de geestelijke, de sociale als de 
lichamelijke ontwikkeling van onze 
jeugd. Om op een meer 
gestructureerde wijze al die soms 
ongeleide projectielen iets te leren 
worden nu dus ook ouders ingezet. 
Dat is al eerder gebeurd wanneer er 
wedstrijden worden bezocht in de 
regio, of soms ver daar buiten. Laatst 
bezocht ik zelf een wedstrijd in 
Stadskanaal, waar Start’78 een klein 
tentenkamp bleek te hebben opgezet! 
Meerdere ouders waren daar actief bij 
betrokken en dat vind ik een goede 
ontwikkeling. Dat past ook prima bij het 
karakter van onze vereniging. Samen 
kunnen wij meer!  
Dat geldt ook voor allerlei andere taken 
die binnen onze vereniging moeten 
worden uitgevoerd. Wanneer wij overal 
professionele assistentie voor moeten 

inroepen, dan is dat financieel niet op 
te brengen, tenzij de contributie 
drastisch wordt verhoogd. Dat willen 
wij natuurlijk ook niet, vandaar al die 
vrijwillige medewerkers op wie wij vaak 
een beroep doen. Gelukkig lukt het 
nog steeds om voldoende mensen te 
vinden die iets extra’s willen of kunnen 
doen.  
Eerlijk gezegd maak ik me zorgen over 
de ontwikkelingen in Wolvega. Veel 
van onze vrijwilligers komen uit 
Wolvega of omgeving, maar er worden 
steeds minder kinderen lid van 
Start’78. Dat wil het bestuur graag 
anders zien en wij zijn dan ook in 
gesprek met de gemeente om in 
gezamenlijk overleg te bepalen welke 
stappen kunnen worden gezet om 
bijvoorbeeld de accommodatie in 
Wolvega te verbeteren. In Steenwijk 
zijn wij eveneens in overleg met de 
gemeente, hierbij gaat het vooral over 
de staat van onderhoud van de 
atletiekbaan. Iedereen zal hebben 
gezien dat de toplaag op sommige 
plaatsen scheuren vertoont en dat de 
belijning zal moeten worden verbeterd. 
Om wedstrijden te mogen blijven 
organiseren moet een baan aan een 
aantal belangrijke voorwaarden 
voldoen en dat wordt zo 
langzamerhand wat zorgelijk. 
Tot slot: het zomerseizoen zit er bijna 
op, de bladeren zullen straks weer van 
de bomen vallen. Nog even en het 
jubileumjaar is voorbij. Er volgen 
echter nog enkele acties voordat wij 
het jaar 2009 begroeten, daarover 
kunnen verderop in deze Starter iets 
lezen.   
 

Speaker 
Onlangs werd Rob de Jong door de 
atletiekunie officieel benoemd als 
“Speaker”. Dat gebeurde tijdens de 
open Gelderse en Overijsselse 
Kampioenschappen te Emmeloord, 
alwaar Rob -hoe anders- speaker was. 
Rob, gefeliciteerd! 
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Grote Clubactie 
 

Net als eerdere jaren zal Start’78 weer 
deelnemen aan de Grote Club actie. 
Het bestuur van Start’78 verzoekt alle 
leden om daar een steentje aan bij te 
dragen. Voor de jeugd gaat dat via een 
intekenlijst (zie voorgaande stukje). 
Volwassen leden vragen wij om 
tenminste één lot van de Grote 
Clubactie te verkopen. Dat lot tref je 
aan bij de Starter van oktober. Mocht 
je daar geen behoefte aan hebben dan 
verzoeken wij dit even te laten weten 
aan ondergetekenden. Heb je dat 
eerder al gedaan dan zullen we je niet 
opnieuw “lastig” vallen.  
De overige leden verzoeken wij het lot 
te verkopen en de inkomsten over te 
maken op bankrekeningnummer 
36.12.62.310. Je kunt het geld ook 
deponeren in de brievenbus in de 
kantine.  
Bij voorbaat dank. 
 

Grote Clubactie II 
 

De jeugd op stap voor Start’78 en een 
zakcentje. 
Vanaf 13 september is het weer zover. 
De start van de lotenverkoop voor de 
grote clubactie. De grote clubactie is 
een loterij waarbij leden van 
verenigingen zelf op pad gaan om 
loten voor 2,50 euro per stuk te 
verkopen. Deze loten verkopen zij aan 
sponsors van hun vereniging die op 
hun beurt kans maken op prachtige 
prijzen. Per lot blijft er 2,00 euro voor 
de vereniging over. Dat is dus 80% 
winst! 
Met het geld kan Start’78 onder meer 
atletiekmateriaal kopen zoals speren 
en kogels maar ook kunnen we het 
geld ook gebruiken voor bijvoorbeeld 
de aanschaf van een 
polsstokhooginstallatie in de toekomst. 
Kortom hoe meer loten we als 
vereniging kunnen verkopen hoe beter 
we onze sport kunnen uitoefenen. 

 
Net als vorig jaar kun je ditmaal zelf 
ook weer een aardig zakcentje 
verdienen. 
Voor ieder lot dat je verkoopt mag je € 
0,25 zelf houden. Bij 20 loten 
incasseer je al 5,00 euro. Hoe meer 
loten je verkoopt, hoe meer je verdient. 
Zo worden we er allemaal beter van! 
 
Begin september zullen alle 
jeugdleden via de trainer een 
intekenlijst krijgen waarop de namen 
en adressen van lotenverkopers 
kunnen worden genoteerd. De lijsten 
dienen voor 11 oktober weer te 
worden ingeleverd bij de trainer. 
Vervolgens gaan wij de loten bestellen. 
Kort daarna ontvang je de loten voor 
de intekenaars op jouw lijst. De 
opbrengst van de verkoop (minus je 
eigen verdienste) lever je vervolgens 
weer in bij je trainer. De trekking van 
de loterij is 20 november. 
De trekkingsuitslag wordt gepubliceerd 
op www.clubactie.nl en in de huis-aan-
huis bladen. 
Wij zijn erg benieuwd of het record van 
vorig jaar wederom wordt overtroffen! 
 
Addy Ritsema (janenaddy@hetnet.nl) 
Frenk Wubben (wubben@freeler.nl) 
 
 

De kantinecommissie 
Door Rob van de Wel 

 

Helaas hebben wij in onze kantine de 
prijzen iets moeten verhogen. Eigenlijk 
doen wij dat met enige tegenzin, maar 
het kon niet anders. Alles wordt 
duurder, dus ook de inkoop. In de 
kantine zullen jullie twee ‘nieuwe’ 
gezichten kunnen zien, namelijk Toos 
de Vries en Gerjan Petter. Niet echt 
nieuw natuurlijk, want iedereen kent 
ze… maar beiden werken nu ook als 
lid van de kantinecommissie. 
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Wij proberen er –samen met jullie- 
weer een fijn winterseizoen van te 
maken. 
De kantine is geopend op alle 
avonden, met uitzondering van 
vrijdagavond, en tijdens alle 
wedstrijden op de baan. 
 

Let op! 
Noteer in je agenda. 

De 30 van de 30ste wordt dit jaar op 
dinsdag 30 december 2008 
georganiseerd! 

 
Ledenadministratie 

Henk van der Veen, ledenadministratie Start78 

 
AFZEGGINGEN voor het einde van 
het jaar 2008 
Naar aanleiding van een verzoek van 
de KNAU, afdeling ledenadministratie, 
deel ik u het volgende mede:  
De KNAU wil dat uw afzeggingen vóór 

1 december 2008 bij hen zijn 
afgemeld en binnen moeten zijn.   
 
Dit houdt voor u in dat deze 
afmelding  VóóR  29 NOVEMBER  
BIJ MIJ BINNEN MOETEN ZIJN.  
 
Mocht deze afzegging na 1 december 
bij mij binnen komen, dan kan ik deze 
niet meer verwerken voor het jaar 
2008, maar dit heeft wel nare gevolgen 
voor u, want u betaald de afdracht 
KNAU en licentie voor het jaar 2009, 
daar deze door ons al weer betaald is. 
Wij hopen dat u van deze mededeling 
goede nota neemt.  
Afzeggingen kunnen ook per E-mail 
naar mij verzonden worden. 
ledenstart78@hotmail.com 

 

DISCO ‘78 
 
In het oprichtingsjaar 1978 werd 
Nederland beheerst door disco. John 
Travolta, Olivia Newton John, Abba, 

Queen en noem maar op. Op hun 
muziek hielden wij onze heupen 
soepel, op vele dansvloeren werden 
liefdes geboren waar velen van ons het 
resultaat van zijn. 
De tijden uit het geboortejaar van 
Start’78 willen wij nog eens opnieuw 
beleven en dat doen wij op 15 
november. ’s Middags begint dat al 
voor alle pupillen. Om 15.00 uur wordt 
er begonnen met diverse spelletjes, 
waarna om ongeveer 16.30 de disco 
begint tot 19.00 uur. Er is een 
onderbreking voor een broodje worst 
en een drankje. En bij die disco moet 
je niet denken dat dan gewoon de 
versterker iets harder wordt gezet… 
nee, er komt een echte discoshow met 
een echte diskjockey. Die dj blijft ook  
’s avonds, want voor de CD junioren 
geldt dat die vanaf 19.30 tot 21.00 uur 
de voetjes kunnen laten rammelen. 
Voor de pupillen en CD junioren geldt 
een entreebedrag van € 3,00. 
Je kunt je opgeven door middel van 
een briefje dat je binnenkort van de 
trainer krijgt. 
Vanaf 21.00 gaat de disco open voor 
de AB junioren en alle senioren. Zij 
betalen € 5,00 en krijgen bij 
binnenkomst een consumptiekaart. Om 
ongeveer 24.00 uur wordt het laatste 
plaatje opgezet. 
Wij hopen dat iedereen in “passende 
kleding en outfit”komt, jaren 70 look! 
Hopelijk tot ziens op 15 november…… 
 

Van reisbureau Robina. 
Door Rob en Ina 

 

In 2009 willen wij weer een bezoek 
brengen aan Praag, waar eind maart 
een halve marathon wordt gehouden. 
Wij waren daar al eerder en degenen 
die daarbij waren zullen daar 
enthousiaste verhalen over kunnen 
vertellen! De 4-daagse reis begint op 
donderdag 26 maart, op zondag 29 
maart rijden wij terug naar Nederland. 
Op zaterdag kun je dan meedoen aan 
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de halve marathon, maar je kunt 
natuurlijk ook meegaan als supporter 
óf om kennis te maken met die 
prachtige stad aan de Moldau.  
Wij maken dit keer weer gebruik van 
de reisorganisatie van Sjors Lemberk, 
een Nederlander die al vele jaren in 
Tsjechië woont. Deze Sjors heeft 
enkele jaren geleden een oud klooster 
gekocht dat inmiddels is verbouwd tot 
een comfortabel appartementen-
complex (te zien op 
www.starafara,com ), ongeveer 16 
kilometer buiten Praag. Je zou bijna 
denken dat Sjors er geld op toelegt, 
maar de reis wordt jullie aangeboden 
voor het bedrag van € 206,- per 
persoon. Voor dat bedrag hebben jullie 
dus de reis per Nederlandse 
touringcar, 3 hotelovernachtingen, alle 
excursies, 1 x diner bij aankomst, 1 x 
pastaparty, 1 x folkloreavond met 
diner, 3 x ontbijt in het hotel en 24-
uursservice door Nederlandstalige 
assistenten van Sjors. Overigens 
spreken ook de gidsen die ons door 
Praag zullen rondleiden Nederlands. 
De consumpties die onderweg worden 
gebruikt zijn uiteraard voor eigen 

rekening, maar de prijzen zijn 
beduidend vriendelijker dan in Parijs of 
Berlijn.  
Er is één belangrijke voorwaarde om 
de reis voor zo’n laag bedrag te 
kunnen aanbieden en dat is het aantal 
deelnemers. De prijs geldt, wanneer de 
bus vol is. Dat betekent 50 
deelnemers. 
Voordat wij een optie nemen willen wij 
weten of dit haalbaar is. Daarom vindt 
er eerst een inventarisatie plaats. 
Graag aangeven of je mee wilt op het 
e-mailadres > ina.gerding@home.nl 
Dit dan uiterlijk vóór eind  oktober 
2008. Je legt je met het aangeven van 
de belangstelling nog niet vast, dat 
komt op een later moment wanneer je 
je officieel opgeeft.  
Voor de deelnemers aan de halve 
marathon geldt dat zij nog een 
inschrijfgeld zullen moeten betalen. 
Sjors regelt overigens de inschrijving, 
hoe eerder hij dat kan doen des te 
goedkoper is het. 
Wij hopen er echt op dat wij een bus 
vol zullen krijgen! 
 

Jarig in oktober  

 

    

         

Alvast van harte gefeliciteerd en      

een fijne dag toegewenst namens 'Start 78'     

         

Oktober        

1-10 Pieter van Koningsveld 9-10 Claudia Oosterkamp 22-10 Angeline Moors 

1-10 Toos de Vries 11-10 Bea Kolvoort  24-10 Ria Timmerman 

2-10 Rudy Wanders 13-10 Marjoke Eikelenboom 25-10 Jan de Jong  

5-10 Evita van de Wel 13-10 Clara Schotsman 25-10 Jos Kamerling 

6-10 Gerrie Duiven-Van Sluis 14-10 Marrie Sterkenburgh 25-10 Sophia Robbertsen 

7-10 Henk van de Veen 18-10 Yorin van Dalen 27-10 Niek Wijnen  

7-10 Lukas Wijnen 18-10 Jan Willem van Dalen 28-10 Annie Nijmeijer-Lageveen 

8-10 Lisa Haarman 20-10 Jebbe Westerbeek 28-10 Sander Zwerver 

9-10 Ryanne Bekius 21-10 Epy de Vries  29-10 Julian Vreeling 

9-10 Jari Boxum  22-10 Diny Jansen  30-10 Hariët Elsinga 
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Nieuwe leden        

Jelle Klein - Minipupil   Anne Stam - Pupil C  

Micha van Drogen - Pupil C   Cindy Elken - Recreant  

Ernst Luijten - Pupil A       

 

 
Binnen de jeugdcommissie van Start 
78 bestonden al enige tijd vacatures. 
Tot voor kort waren geen vrijwilligers 
beschikbaar die in de commissie 
wilden plaatsnemen. Uit de vorige zin 
begrijp je al dat dit nu verleden tijd is. 
De jeugdcommissie is weer op volle 
sterkte. In dit stukje wil de nieuwe 
volledige jeugdcommissie aangegeven 
waarvoor ze staan. 
 
De samenstelling van de 
jeugdcommissie ziet er nu als volgt uit: 
 
Richard Servage Voorzitter 
Marchel Tissingh Secretaris/Penningmeester 
Else Henneke Coördinator Pupillen 
Tineke Jonkman Coördinator C/D junioren 
Nikki Woudstra Coördinator A/B junioren 
Ina Gerding Activiteitencommissie 
Hans Spitzen Veldcoördinator pupillen 

 
Wil je iets met ons bespreken? Dat kan 
altijd; de telefoonnummers en e-mail 
adressen worden opgenomen in de 
Starter en op de internetsite van Start 
’78. 
Door de drukke werkzaamheden van 
Ina zal Else voorlopig haar 
coördinatietaken overnemen. Doordat 
Nikki niet altijd aanwezig zal zijn, 
worden alle A/B junioren zaken door 
Tineke behartigd (zoals het al was).  
 
De jeugdcommissie stelt zichzelf als 
doel dat pupillen en junioren atletiek 
leuk vinden en blijven vinden. Dit willen 
we bereiken door goede, leuke en 
voldoende trainingsmogelijkheden te  

 
bieden. Trainingen en wedstrijden zijn 
leuk, maar ook een feestje op z’n tijd 
behoort tot de dingen die we willen 
blijven organiseren.  
 
Start ’78 heeft een grote groep pupillen 
en junioren. Daar zijn we heel erg blij 
mee. Dat betekent soms wel dat je 
tijdens de trainingen nog al eens moet 
wachten voordat je mag springen of 
hardlopen. We hebben diverse ouders 
benaderd of zij willen helpen tijdens de 
trainingen. Daar is gelukkig door veel 
ouders positief op gereageerd. Deze 
winter kunnen we dan ook gaan 
trainen in kleinere groepjes en hoef je 
niet meer zo lang op je beurt te 
wachten.  
Door diverse redenen was het aantal 
bevoegde trainers voor de pupillen en 
junioren onvoldoende om deze winter 
op de donderdag veld,- en zaaltraining 
te kunnen geven. We vinden dit 
jammer, maar veiligheid gaat boven 
alles.  
Door inzet van ouders kunnen we 
gelukkig wel op de dinsdag en 
donderdag op het veld training geven. 
We kunnen dit doen onder begeleiding 
en samen met een bevoegde trainer.  
Wanneer de temperatuur buiten te 
koud is of het regent/sneeuwt te hard 
dan hebben we een uitwijkmogelijkheid 
naar het clubgebouw voor allerlei leuke 
en sportieve grondoefeningen. Je hoeft 
je dus niet te vervelen en je kunt 
gewoon blijven komen om aan je 
conditie te werken.  
Dat we te weinig bevoegde trainers 
voor de pupillen en junioren hebben 
was de jeugdcommissie een doorn in 
het oog. Tot onze grote vreugde 
hebben een aantal vrijwilligers zich 
bereid getoond om een cursus 
Atletiektrainer te gaan volgen. Dit zal 
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ons op termijn lucht gaan geven en de 
trainingen kunnen dan nog leuker 
worden, omdat de trainer meer 
aandacht aan je kan geven.  
De jeugdcommissie gaat ervan uit dat 
op korte termijn de meeste pijntjes uit 
de trainingsmogelijkheden zijn gehaald 
en dat we op deze manier goed uit de 
startblokken kunnen komen. De race is 
nog niet gelopen, maar zolang we nog 
niet over de finish zijn, kunnen we 
samen proberen het een snelle en 
goede race te maken. We willen dan 
ook proberen om veel meer dan nu 
Starters aan wedstrijden mee te laten 
doen. Samen naar een wedstrijd, 
juichen als iemand een goed resultaat 
haalt en troosten en steunen wanneer 
het even iets minder gaat. Laten we 
met z’n allen Start’78 beter op de kaart 
zetten. We doen dit alles onder 1 
motto:  

 
 

 
De jeugd van 
tegenwoordig 

Belevenissen van een recreatieve trainer 
 

Het baanseizoen is weer bijna voorbij, 
alleen de clubkampioenschappen nog! 
Maar die is ook al weer geweest tegen 
de tijd dat deze starter uit is. Ik kan niet 
anders zeggen dan dat het een 
geslaagd seizoen is geweest, als ik 
erop terug kijk. Waar de jeugd erg veel 
plezier heeft gehad. De jeugd van Start 
‘78 was dan ook altijd actief op 
baanwedstrijden in de buurt. Toch zijn 
het vaak dezelfde atleten die je daar 
aantreft. Ik hoop dan voor het volgend 
baanseizoen wat meer andere atleten 
aan te treffen op die wedstrijden. Dit 
geldt net zo goed voor de 
medaillewedstrijden  die volgende 
zomer ook wel beter bezocht mogen 

worden.  We gaan nu weer een wat 
rustigere periode in en tijdens de 
trainingen wordt weer tijd gemaakt 
voor wat leuks. Ook ga ik nu een 
trainerscursus volgen voor 
atletiektrainer. Zodat in de 
bovenstaande tekst  het woord 
“recreatieve” weggehaald kan worden 
of vervangen kan worden 
door“atletiek”! 
 
Wist je dat: 

• Er weer een “relatie” ontstaan is 

binnen de groep? 

• Het twee figuranten betreft die 

nadrukkelijk hebben gevraagd 

niet genoemd te willen worden. 

• Velen (vooral onder de jeugd 

zelf) nu toch weten over wie ik 

het heb? 

• Jari R. moeite heeft met 

voetballen tijdens een kamp in 

stadskanaal? 

• Er op dit kamp ook mensen aan 

het nachtdwalen waren? 

• De hoogspring mat een geliefde 

alternatieve slaapplek was? 

• De groep A pupillen en D 

junioren na een vakantie weer 

lekker gegroeid is? 

• Het kinderspel “ratten en raven”  

beter gespeeld word door A-B 

pupillen dan door D junioren? 

• Ik dan nu ook snap waarom het 

een kinderspel genoemd word? 

 

C-Spelen te Amsterdam 
Door Tineke Jonkman 

 

Op zondag 24 augustus deed Pim als 
enige van Start'78 mee aan deze C-
Spelen, dit zijn voor de C-junioren de 
Nederlandse Kampioenschappen. Pim 
begon met kogel waar hij uiteindelijk 
22e werd met 11.63 meter. Maar Pim, 
die op dat moment op de 6e plaats 
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stond van de Nederlandse Ranglijst 
van het afgelopen seizoen, kwam 
voornamelijk voor het discuswerpen. 
De kwalificatie-eis om door te gaan 
voor de eigenlijke wedstrijd later op de 
dag stond op 44 meter. Er gingen er in 
ieder geval 12 door naar deze 
wedstrijd, iets wat ook het streven was 
van Pim. De eerste worp was ongeldig,  
waardoor Pim al wat nerveus werd. De 
2e worp leverde hem 35.92 meter op, 
maar dit was absoluut niet genoeg om 
door te gaan later op de dag. Pim wist 
dat hij alles moest geven in die laatste 
worp. Na het landen van de discus, 
juichte ondergetekende al, de worp 
was rond de 40 meter. Echter, helaas, 
werd in het veld de rode vlag gestoken, 
wat betekende ongeldig. Later bleek 
dat de discus op zijn kant in de grond 
terecht was gekomen, waar wij ook 
duidelijk later de afdruk van zagen en 
buiten de sector is beland. Na de 
geziene afdruk, zijn we nog wel naar 
de scheidsrechter gegaan. De worp 
was immers wel binnen de lijnen, 
terecht werd ons gezegd, dat daar 
niets meer aan te doen was. Bij twijfel 
had Pim zelf meteen de scheidsrechter 
erbij moeten halen. Jammer Pim, maar 
het is niet anders. Inmiddels heb je op 
29 augustus in Groningen je p.r. met 
de discus wederom verbeterd naar 
42.95 meter, dus kom op wie weet pak 
je het clubrecord nog, je hebt nog een 
aantal wedstrijden! 
 

N.N.K.- Meerkamp weer 
groot succes met 29 

deelnemers! 

Door Tineke Jonkman 
 

Op 30 en 31 augustus waren er weer 
de N.N.K.-meerkampen in 
Stadskanaal. Met een record van 
deelnemers, was het wederom alweer 
voor de 4e keer dat ondergetekende 
dit organiseerde, een enorm succes. 
Een belangrijke factor was daarbij het 

prachtige weer dat we hadden. Om 
even half 7 al vertrekken vanuit 
Wolvega en om 7 uur vanuit Steenwijk, 
wat wel betekende we de mooiste 
plekken hadden bij de bosjes, ruimte 
voor de party tent en vlakbij de toiletten 
waren. Vol enthousiasme begon 
iedereen meteen zijn/haar/hun tenten 
op te zetten, luchtbedden werden 
opgeblazen, waarna om 10.00 uur de 
wedstrijd begon. 
Bij de meisjes D 1e jaars, kwam 
Sandra op de eerste dag tot de snelste 
tijd op de horden van Start, met een 
keurige tijd van 13.39 seconden, en 
kwam ze bij hoog tot 1.25 meter. 
Geesje wierp de speer naar een nieuw 
p.r. van 9.13 meter.Iris kwam tot 2 
nieuwe p.r's op de horden 13.83 
seconden en met de speer tot 15.48 
meter. Ook voor Claudia een p.r. bij 
het speerwerpen met 16.03 meter. 
Mathilde kwam ook keurig over de 
horden in 13.62 seconden en sprong 
1.35 meter hoog. Voor Saskia een p.r. 
bij het hoog met 1.25 meter, terwijl 
Astrid ook een nieuw p.r. haalde bij het 
hoog met 1.30 meter.  
Bij de meisjes D 2e jaars liep Ellen een 
keurige tijd van 12.66 seconden op de 
horden en sprong 1.30 meter hoog. 
Ryanne liep haar eerste hordenrace 
van het seizoen, door een hardnekkige 
knieblessure, en liep een keurige 12.89 
seconden en wierp de speer naar 
23.64 meter. 
Bij de jongens D 1e jaars een heel 
mooi p.r. voor Tim bij het speer met 
28.04 meter!. Ook voor Dennis een 
mooi nieuw p..r. bij het speer met 
18.24 meter! 
Bij de jongens D 2e jaars gaven 
Martijn, Wesley en Jari niet veel op 
elkaar toe op de sprint, nl: Martijn 
12.12 sec., Wesley 12.14 sec. en Jari 
12.17 sec. Verder voor Jari een p.r. bij 
het ver met 4.28 meter, voor Wesley 
een mooi p.r. bij het speerwerpen met 
24.52 meter, en een prachtig nieuw p.r. 
voor Martijn bij het speer met maar 
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liefst 32.69 meter! 
Bij de meisjes C 1e jaars een pr. voor 
Wieke bij het kogelstoten met 4.91 
meter. Christa stootte ook een nieuw 
p.r. bij het kogelstoten met 7.51 meter. 
Verder een hele knappe 150 meter van 
Christa, waar ze 2e werd in haar serie 
in 22.60 seconden! 
Bij de jongens C 1e jaars kwam 
Vincent bij het hoogspringen tot 1.35 
meter. En bij de jongens C 2e jaars 
een nieuw p.r. voor Pim bij het 
kogelstoten met 12.44 meter! Verder 
kwam Pim bij hoog tot 1.45 meter. 
Voor Frank een versprong van 4.52 
meter terwijl hij bij het hoog tot 1.40 
meter kwam.  
Bij de M.B. 2e jrs. kwam Evelien met 
6.45 meter tot een nieuw p.r. bij het 
kogelstoten.  
Dan de J.B. 1e jaars, waar net als bij 
de jongere jeugd een leuke en grote 
deelname was. Na het eerste nummer 
de 100 meter, mocht Nathan zich even 
de "nummer 2" noemen van het 
klassement. Nathan won zijn serie en 
werd in het totale deelnemersveld dus 
2e met een mooie 12.26 seconden! 
Kevin kwam bij het ver tot 4.84 meter. 
Gerdo naderde zijn p.r. bij het 
kogelstoten door tot 9.85 meter te 
komen. Lowie behaalde 2 p.r.'s 14.87 
seconden op de 100 meter en 7.20 
meter bij het kogelstoten. Joey 
behaalde een p.r. bij het verspringen 
door een sprong van 5.24 meter neer 
te zetten en liep een keurige 100 meter 
in 12.68 seconden. En tja, wat te 
zeggen van het polshoog? Helaas, 
helaas, wisten Nathan, Gerdo, Kevin 
en Joey niet de aanvangshoogte te 
halen van 1.80 meter. Dus op dit 
onderdeel geen punten voor hun. Wel 
verrassend was het dat Lowie wel de 
aanvangshoogte haalde van 1.80 
meter.  

 
voorbereiding jongens B voor het 
polsstokhoogspringen 

 

de fans van start ’78 houden de adem in tijden 
het polsstokhoogspringen 

 
Bij de J.B. 2e jrs. deed Dennis mee. 
(broer van Lowie, en lid van AV N.O.P. 
maar het hele weekend gezellig bij ons 
aanwezig, dus wil ik ook graag zijn 
prestaties vermelden).  Wel Dennis 
had er zin in en begon de eerste dag 
met 3 p.r.'s, ver 4.50 meter, kogel 9.95 
meter en het polshoog met 2.60 meter! 
Bij de J.A. 1e jrs. deed Joran mee. 
Joran kwam tot een nieuw p.r. van 
5.47 meter bij het verspringen, een 
knappe 1.75 meter hoog en helemaal 
een knappe prestatie op de 400 meter, 
voor de eerste gelopen in een tijd van 
55.97 seconden!  
Tot slot heel leuk dat Grietje mee deed 
bij de Masters V 45 jaar. Met de kogel 
kwam Grietje tot 5.89 meter en ze 
finishte zelfs op de horden! 
 
Voor velen ging toen de eigenlijke 
"pret" beginnen! Sommigen gingen 
eerst douchen, andere gingen 
enthousiast voetballen of lagen te 
"gieren en te ''brullen" in hun tent.  
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Rond 7 uur gingen we beginnen met 
de barbecue. Ietwat laat voor de wat 
hongerigen onder ons, maar we 
konden een grote gasbarbecue lenen 
tegen een gering bedrag voor de 
gasfles. Dit ging natuurlijk veel sneller 
en daarnaast konden de hamburgers 
nu ook eens niet aanbranden, iets wat 
voorgaande jaren nog wel eens 
gebeurde. Het vlees, stokbroden, 
broodjes, salades en kruidenboters en 
natuurlijk het drinken, ging er dan ook 
heel rap en snel doorheen, en 
iedereen vond het heerlijk! Nadat een 
ieder voldaan was, verspreidde de 
groep zich, in weer voetballen, op de 
polshoogmat liggen kletsen (de ouder 
jongens) met de "meiden vooral" van 
Phoenix uit Utrecht, die ook bleven 
slapen, tot t.v kijken in de kantine of 
wat lezen!  
 

 

 
lekker aan de barbecue 

 
Rond kwart voor 10 ‘s Avonds gaf ik 
het sein dat er nog toetjes waren, en 
hier had iedereen wel weer zin aan. 
Rond kwart over 11 ging 
ondergetekende maar eens een rondje 
veld/kantine/tenten/polshoog maken, 

om een ieder te gaan zeggen men 
moest gaan tanden poetsen en naar 
het toiet te gaan en zijn/haar/hun tent 
op te gaan zoeken. Al vonden velen dit 
toch wel "erg vroeg", de belofte dat 
men best nog in de tenten mochten 
kletsen, en het daardoor wel laat zou 
worden, ging een ieder zonder 
"protest" zich klaarmaken en naar bed!  
 
Nadat ik mij ervan had overtuigd dat 
ook echt een ieder in zijn/haar tent lag, 
Bert onze hond had uitgelaten en ook 
ging slapen, besloot ik nog maar even 
(ja, ik weet het, heel ongezond) een 
sigaret te gaan roken. Tot mijn 
verbazing viel het lawaai wel wat mee, 
totdat er iemand begon met een ieder 
bij zijn/haar naam "welterusten" toe te 
gaan roepen! Heel verdachte geluiden 
hoorde ik opeens ook uit het tentje wat 
een beetje verscholen achteraan 
stond! Ik besloot met de lantaarn nog 
maar even een rondje te gaan maken, 
echter Joey zag mij waarschijnlijk 
lopen langs de tent en begon heel 
vrolijk "welterusten Tineke te roepen", 
iets wat men wel leuk vond en allemaal 
gingen roepen! Nadat ik "Kamp 
Start'78" allemaal welterusten had 
gezegd, en vermaand tot wat rust, ook 
Impala stond met 2 tenten naast ons, 
zocht ook ik mijn bed op. Inmiddels 
was het bijna 1 uur! Even voor half 2, 
hoorde ik uit een paar tenten nog 
steeds gelach gegier en ............! Aldus 
besloot ik wederom nog maar even 
een rondje te gaan maken en de wat 
lawaaierige jeugd te zeggen, nu toch 
echt te gaan slapen! De dag erna was 
er nog een wedstrijd! Wederom weer in 
bed gekomen, werd het wat rustiger en 
met een diepe zucht sloot ook ik mijn 
ogen en viel in slaap! Echter rond 
kwart voor 2 was Grietje wakker 
geworden door het lawaai, en ook zij is 
eruit gegaan en de jongens (ja, wie 
anders he???) tot rust te manen! 
Hierop viel ook Grietje weer in slaap! 
Maar helaas, ook Gert-Jan (van 
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Dalen), sliep niet al te vast, ging om 
half 3 wederom eens polshoogte 
nemen! Daarna leek het dan eindelijk 
stil te zijn! Echter wat schertste mijn 
(onze verbazing!), dat wij de andere 
ochtend, ja, ja allemaal uit zich zelf 
wakker en vrolijk en plezierig!, te horen 
kregen hoe een paar jeugdige atleten, 
o.l.v. 1 wat oudere atleet, zo 
hyperactief waren, en ‘s nachts om 3 
uur een paar rondjes om de baan zijn 
gaan hardlopen! Tja, je bent atleet of 
niet!  

 
Om een uur of 7 ’s ochtends eindelijk het kamp 
in volle rust. 

 
Met veel enthousiasme viel een ieder 
aan op het ontbijt, met natuurlijk de 
melkproducten van melk, yogho en 
chocolademelk, de overgebleven 
toetjes en fruit bestaande uit 
mandarijnen en meloen. De mensen 
van de kantine waren speciaal voor 
ons al vroeger gekomen, zodat wij 
heerlijk konden "bijkomen" onder het 
genot van vers gezette koffie en van 
de alweer heerlijke zon! 

 
Start ’78 aan het ontbijt 

 
Nadat ik het chronoloog van deze dag 

in de party tent van de familie 
Woudstra had gehangen, ging een 
ieder of inlopen of nog even lekker 
bijkomen. De 2e dag van de 
Meerkamp kon beginnen. 
 
Sandra stootte een p.r. bij het 
kogelstoten met 7.57 meter en liep een 
keurige 600 meter in 2.04.37 minuten. 
Geesje kwam met de kogel tot 3.50 
meter. Voor Iris wederom een p.r. nu 
bij het kogelstoten en wel met 7.70 
meter! Claudia liep een prachtige 600 
meter, ze ging van kop af aan had een 
groot gat met nummer 2 en won in een 
heel mooie tijd en nieuw p.r. van 
1.54.38 minuten, en dat na een 
meerkamp en weinig slaap! Heel knap 
Claudia! Mathilde kwam met de kogel 
tot 7.58 meter. Ook voor Saskia een 
p.r. op het kogelstoten met 7.28 meter, 
terwijl ook Astrid bij het kogelstoten tot 
een nieuw p.r. kwam van 7.33 meter. 
Ryanne kwam met de kogel tot 8.53 
meter. Ook Ellen liep een mooie 600 
meter, zeker gezien ook Ellen geen 
tegenstand had en dit het laatste 
nummer was van de meerkamp. Ellen 
liep 1.52.25 minuten, terwijl ze ook nog 
een p.r. had bij het kogelstoten met 
7.55 meter! 
Spannend was het bij de jongens D bij 
het hoogspringen. Eerst behaalde 
Dennis een p.r. met 10 centimeter, en 
kwam tot 1.05 meter, goed gedaan 
Dennis! Jari behaalde (met een zeer 
gehavende knie, door een val op de 
tegels ‘s avonds met voetbal), heel 
knap 1.35 meter, en liep ook nog een 
prachtige tijd op de 1000 meter van 
3.21.16 minuten! Knap werk Jari! Bij de 
laatste poging op de 1.40 meter, was 
het Tim die deze hoogte voor het eerst 
behaalde wat dus een p.r. betekende! 
Ook de 1000 meter liep Tim nog keurig 
in een mooie tijd van 3.24.69 minuten, 
echter je kon wel zien dat Tim totaal 
"op" was, maar Tim, heel goed 
gedaan! Ook Martijn had nog 1 poging 
voor die "magische " grens van 1.40 



 

14  starter 07 

meter. Bij de eerste aanloop weigerde 
hij, echter toen ik hem zei, " je moet nu 
springen en je kan het ", sprong ook 
Martijn heel knap over de 1.40 meter 
en ook voor hem een nieuw p.r.! De 
1000 meter ging wat minder, maar 
Martijn had veel last van zijn kuiten, 
maar Martijn, ook jij hebt het zeker 
goed gedaan! Wesley kwam tot zijn 
teleurstelling bij hoog tot 1.30 meter, 
de dag ervoor hadden ze geoefend en 
was hij met lat, over de 1.40 gekomen, 
maar ja dat telt uiteraard niet. Wel 
weer een goede hordeloop van Wesley 
en wel 15.80 seconden.  
Christa kwam bij het ver tot 3.76 meter 
en liep de 600 meter in 2.10.43 
minuten, Christa ook jij hebt een leuke 
meerkamp gedraaid! Verder een p.r. 
voor Wieke op de 600 meter en wel  in 
2.48.14 minuten.  
Vincent kwam met de discus tot 16.96 
meter, maar Vincent had dit weekend 
wederom last van zijn enkel, en ook 
het warme weer speelde hem parten !  
Pim kwam met de speer tot 34.86 
meter en liep een p.r. van 3.44.16 
minuten op de afsluitende 1000 meter. 
Frank liep op de afsluitende 1000 
meter naar een tijd van 3.49.70 
minuten.  
Evelien wierp de speer naar 16.60 
meter en liep haar afsluitende 800 
meter net onder de 3 minuten, namelijk 
2.57.28 minuten. 

 
Op de bank voor het speerwerpen 

 
Kevin behaalde bij het speer een p.r. 
met 12.25 meter, helaas blesseerde hij 
zich aan zijn knie bij het hoogspringen, 

en was het verder over wat betreft de 
meerkamp voor Kevin. Jammer Kevin, 
ik kan niet zeggen volgende beter, 
want je gaat ons helaas verlaten !  
 
Ook hier weer bij het hoogspringen 
leuke prestaties en p.r.'s! Gerdo kwam 
tot 1.53 meter! Knap werk Gerdo! 
Nathan haalde helaas de 
aanvangshoogte niet, maar liep wel 
"gezellig wat keuvelend met Gerdo" de 
zware afsluitende 1500 meter uit! Joey 
kwam met hoog tot 1.71 meter en 
gooide de speer 30.94 meter weg.  
Lowie kwam tot een zeer goede 
prestatie en nieuw p.r. bij het hoog en 
wel tot 1.59 meter! Ook liep Lowie een 
prachtige afsluitende 1500 meter! 
Vanaf het begin meteen op kop, een 
voorsprong van 200 meter op nummer 
2 en vanaf nummer 3 iedereen ruim 1 
rondje gelapt, kwam Lowie tot een tijd 
van 4.52.06 minuten !!! Ik weet dat je 
het een slechte tijd vond Lowie, maar 
na een 9-kamp en weinig slaap, 
daarnaast de warme temperatuur, zeer 
zeker heel goed gedaan! 
Voor Dennis een p.r. op de 110 meter 
horden van 19.66 seconden, en een 
prachtig nieuw p.r. bij het 
hoogspringen met 1.71 meter! Ook jij 
was niet tevreden over je afsluitende 
1500 meter, maar je ging te snel van 
start en ook voor jou geld dat je tijd van 
4.51.49 minuten best goed te noemen 
is na een zware meerkamp, warm 
weer en weinig slaap! 
Joran kwam bij het polshoog tot 2.70 
meter, speer 38.35 meter en een 
nieuw p.r. op de 1500 meter, zijn 
afsluitende nummer van zijn eerste 10-
kamp, Joran kwam tot 5.20.31 
minuten! 
Tot slotte hadden we ook Grietje nog in 
de strijd. Grietje kwam met de speer tot 
12.98 meter, en voor haar een geluk, 
de Masters mogen 1 nummer laten 
vallen, en liet Grietje dus heel 
verstandig de 800 meter aan zich 
voorbij gaan! Grietje, ik vond het wel 
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heel leuk dat jij mijn oproep voor 
deelname van de Masters hebt 
opgepikt en je hebt meegedaan!  
Trouuwens dit geld voor alle atleten die 
wederom dit weekend hebben 
meegedaan! Voor de meeste geldt 
toch, een ieder zijn/haar specialiteiten 
heeft en juist daarom op wedstrijden 
ook die nummers doet die men traint 
en die men leuk vindt! Echter zo'n 
weekend als dit, met voor een ieder 
altijd wel een of meerder nummers die 
je niet echt kan of nooit op traint, geldt 
toch weer het aloude gezegde 
"Meedoen is belangrijker dan 
Winnen"! Daarnaast probeer ik ook 
altijd zoveel mogelijk atleten mee te 
krijgen, waarom? Gewoon, voor de 
Fun, Gezelligheid en het Plezier met 
zijn allen een weekend een Meerkamp 
doen en alle gezelligheid daaromheen! 
Ik denk, weet dat ook door vele 
bedankjes van atleten en/of ouders, 
dat dit weekend wederom erg 
geslaagd was!  
 
Wil nog wel even noemen dat "wij" 
ondanks veel lol, toch ook nog 2 
medailles hebben veroverd! 
In de 1e plaats Joran, hij stond 2e voor 
het afsluitende nummer de 1500 
meter, maar wist dat nummer 3 veel 
sneller was op de 1500 meter, en die 
dat kleine verschil kon goed maken.  
Wellicht toch al een zeer goede 
prestatie! Joran gefeliciteerd met je 3e 
plaats! 
Grietje, bij jou maar 2 deelneemsters, 
maar toch, je deed het de meerkamp! 
Waarschijnlijk in al je blijdschap, viel je 
ook nog over het erepodium heen, ja 
het zal je maar overkomen! Maar 
nogmaals ook jij gefeliciteerd met je 
afwerken van de meerkamp en vooral 
het meedoen! 
 
Rest mij nog om te zeggen, het 
wederom een geweldig weekend was. 
Voor degene die dit lezen, misschien 
een idee om volgend jaar mee te gaan. 

Wil ik toch proberen om met meer dan 
30 atleten heen te gaan. 
Verder wil ik bij deze de volgende 
mensen bedanken: 
Diny Jansen,  die mij heeft geholpen 
om alle inkopen/boodschappen te 
doen. 
Gert-Jan van Dalen, die bleef slapen 
als begeleider , en hielp met de B.B.Q. 
Tineke Boes voor het assisteren op de 
1e dag. 
Hans Spitzen voor het assisteren op 
de 2e dag. 
Grietje Boxum (zelf meedoen), maar 
ook als begeleidster ‘s nachts en 
overdag. 
Else Henneke, die beide dagen kwam 
en ook assisteerde bij de atleten. 
Jos en Aly Oost, die spontaan 
iedereen op ijs trakteerde en leuke 
lichtgevende armbandjes hebben 
gekocht. (Hingen trouwens ‘s nachts 
aan alle tenten, zeer leuk gezicht!) 
Bert (mijn man) die mee was als 
begeleider en de B.B.Q. regelde. 
Marco Jonkman en Jorryt Wubben, die 
mee waren als "supporters". 
En natuurlijk Alle ouders, die 
spontaan en gratis voor het vervoer 
heen en terug hebben gezorgd! 
 
Daarnaast ook heel leuk dat Rob en 
Ella er ‘s zondags waren en Rob weer 
de nodige foto's heeft gemaakt voor de 
website! 
Verrassend ook dat Rob (onze 
voorzitter) met Ina en Evita ook op 
zondag kwamen kijken! 
 

Afzien op de Mont 
Ventoux 

Door Egbert Vink 
 

Eind juli kwam ik op het idee om mee 
te doen aan de beklimming van de 
Mont Ventoux. Dit is een evenement 
wat in het teken staat om zoveel 
mogelijk geld ophalen voor het KWF. 
Na mij te hebben ingeschreven ging ik 
op zoek naar een sponsor die mij het 
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verplichte sponsorgeld ging sponsoren. 
Tijdens een etentje van mijn ouders 
i.v.m. hun 40 jarige huwelijk kwam ik in 
gesprek met mijn zusje Hendrika. Zij 
werkt bij de Motip in Wolvega. Zij 
vertelde dat ze veel aan sponsoring 
doen. Ik dacht dit is mijn kans! Ik 
schreef een brief waarin ik vertelde wat 
ik ging doen, binnen een dag was het 
geregeld en 2 dagen later was het geld 
binnen. Dus Motip bedankt het geld 
komt goed terecht. Nu de volgende 
stap er moet getraind worden. Hoe 
train je voor een berg die 21.5 km lang 
is en  met een  stijgingspercentage tot 
10%.Tijdens de vakantie 4 keer op 
loopband getraind en de weken er na 
wat meer km’s  gemaakt. Nu nog 
vervoer regelen, want mijn ouders zijn 
die week met vakantie. Na contact te 
hebben gehad met Jose Gaastra 
was het vervoer geregeld. Dan is het 
zo ver, het is donderdag 11 september 
de dag van vertrek. 
Om half vijf stond Lisanne Plat voor de 
deur. De volgende die we ophaalden 
was Jose Gaastra. 
Toen naar John Bremer en toen 
richting Meppel voor een lange tocht 
naar Frankrijk. 
Na dat iedereen een plekje had 
gevonden ging de reis beginnen de 
gangmakers zaten achter in oa 
Geppie, Rene. Ype Wibo naar een 
aantal tussen stops kwamen we om 
21.30 aan in Carpentras. Daar de 
kamer opgezocht. Ik lag samen met 
Chris Esselbrugge op de kamer, ook 
iemand die ging lopen. Later kwam Jan 
Roelof Kruithof erbij. Na spullen op de 
kamer te hebben gebracht gingen we 
het dorpje in maar daar was niks te 
vinden wat los was. Op het dakterras 
was het al lekker druk na wat gekletst 
te hebben ging ik naar bed. Vrijdag 12 
september begon om 7 uur met ontbijt 
nadat iedereen had ontbeten moesten 
de fietsen uit de vrachtauto worden 
gehaald. 
 

even op de foto 

 
Ik had daar gelukkig geen last van na 
wat foto’s te  hebben gemaakt had 
iedereen even vrij en kon men even 
winkelen. Er was die dag ook een 
markt waar iedereen druk over heen 
liep. 
Om 12 uur stond er voor de fietsers 
een training op het programma onder 
leiding van Rein Gaastra. De fietsers 
gingen in groepjes richting Bedoin 
waar voor de training nog een 
groepsfoto werd gemaakt. De training 
begon. Ik was in de vrachtauto met 
Bob mee gereden om de training te 
volgen. Na een flinke training ging de 
groep weer richting het hotel. Waar 
men zich op ging maken voor de 
avond waar we in een restaurant 
gingen eten. Na goed gevulde maag 
gingen we weer richting het hotel waar 
sommigen nog wat gingen drinken op 
het dakterras ging ik naar bed. 
Zaterdag 13 september om 6 uur ging 
de wekker, na wat strekken en me 
gewast te hebben gingen wij met zijn 
drieën  naar de  ontbijtzaal. Na onze 
maag te hebben vol gegeten was het 
tijd om wat warm te lopen. Om 8.15 
uur gingen Chris en Egbert  20 
minuten warm lopen. Na de warming-  
up nog wat oefeningen en dan in de 
auto, richting Bedoin waar wij om 9.30 
uur van start zullen gaan.  
 
Om 7 uur waren er al een tiental 
renners vertrokken want zij wilden 3 of 
4 keer omhoog dus ze hadden de tijd 
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wel nodig. Voor vertrek in Bedoin sprak 
Richard Verf ons toe waar voor wij hier 
staan en nam een minuut stilte in acht 
voor de mensen die zijn overleden aan 
deze ziekte. Na die minuut stilte ging 
het gebeuren. Iedereen wenste elkaar 
succes en wij gingen van start. Ik ging 
gelijk in mijn eigen tempo lopen. 
Harold en Chris gingen wat rustig van 
start. De eerst km’s gingen lekker, ik 
voelde mij goed. De fietsers liepen in 
het begin bij mij weg. Terwijl Jose 
Gaastra alles op de  film vastlegde en 
de supporters ons aan moedigden ging 
ik op weg richting de eerste 
achterblijvers. Het duurde niet lang of 
ik had de eerste te pakken. Op naar de 
volgende en zo ging ik door. He daar 
fiets Bas Griffioen.  Ik geef hem een 
drukketje en ga veder. Het gaat lekker, 
ik zit in een goed ritme en wordt goed 
aangemoedigd door de supporters. 
Ondertussen, weer een aantal in 
gehaald en begroet ze,  zag ik Peter 
Pot rijden, ook hem een drukketje 
gegeven, ging ik richting de volgende 
rijder ondertussen bij verzorging 
aangekomen. Even wat drinken en een 
isobar gegeten. Ik zet de rit weer voort. 
Het begint wat zwaarder te worden de 
wind begint wat op te zetten. Je hebt 
geen moment rust, het is alleen maar 
klimmen. He wie rijdt daar het is Wibo 
de Graaf. Ik loop rustig naar hem toe 
en haal hem in, hij riep: “wij hebben nu 
10 km er op zitten” Ik kijk op mijn 
horloge 55 minuten. Ik ga goed. De 
volgende is Rene Gaastra, ook hem 
groet ik. Ik ga verder richting de 2e 
verzorgingspost dat was op 15 km. 
Daar stond de vrachtauto en Klaasje 
Gaastra +assistenten. Na even wat 
drinken en een isobar te hebben 
gegeten en ondertussen een jasje te 
hebben aangetrokken ging ik veder 
voor de laatste 6 km en tevens de 
zwaarste. Na een stukje door het bos 
te hebben gelopen, kwam ik op de kale 
vlakte en daar begon het feest! Wind 
wind en noch eens wind, wat waaide 

het daar hard. Ik schat windkracht 7-8 
noch even doorzetten het werd steeds 
mistiger ik zag haast niks. Ik moest 
wandelen. Ik kom haast niet tegen de 
wind in. Ik zie renners van de fiets af 
vallen door de wind. Ik probeer weer 
wat te hardlopen, maar dat lukt soms 
niet, zo hard waaide het. Ik had koude 
handen. Ik ging maar weer door .Tot ik 
John Bremer zag met in zijn kielzog 
Bert Vis van de C1000. Ik vroeg moet 
ik nog ver. Hij zei nog een klein stukje 
en ik ging weer verder .Toen zag ik het 
beeld van Simson. Toen dacht ik, ik 
ben er bijna. Na een km door te zijn 
gelopen draaide ik een bocht in en 
toen was ik er in een tijd van 2 uur 15 
minuten. Direct na de finish hing Rein 
Gaastra mij de medaille om voor mijn 
prestatie we waren op 1912m hoog en 
het was 2 graden boven nul. Na het 
opwarmen in de auto,s dat was wel 
nodig zo koud was het. 

 
Aan de finish… brrrrr 
 

Na elkaar gefeliciteerd te hebben met 
de prestatie gingen sommigen weer 
naar beneden. Ondertussen kwam 
Harold Hofenk binnen, de tweede loper 
in 2.uur 35 minuten. 
10 minuten later kwam Christiaan 
binnen hij had de laatste 6 km last van 
kramp. Na wat foto’s te hebben 
gemaakt in het shirt van de Motip ging 
ik met de auto weer naar het hotel. 
Iedereen heeft de top bereikt een 
klasse prestatie gezien de 
weersomstandigheden. Geppie en 
Ruud zijn 3 keer naar boven gegaan. 
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Ze hadden soms de ijspegels aan de 
oren zitten klasse jongens. Na wat te 
hebben uitgelopen bij het hotel was het 
tijd om te douchen. Na de warme 
douche even wat rusten, ondertussen 
werd er via de tv naar de beelden 
gekeken die Jose had gemaakt. 
Ondertussen was het 19.30 uur tijd om 
te gaan eten na het eten werden een 
aantal mensen in het zonnetje gezet 
onder wie Rein en Klaasje. Zij kregen 
een flesje wijn. Ook werd er een 
oorkonde uitgereikt door de KWF die 
werd vertegenwoordigd door Brigitte. 
Zij was ook de hele dag aanwezig. Na 
de lovende woorden, werd er nog wat 
nagepraat en ging iedereen naar het 
hotel. Sommigen gingen naar bed en 
anderen zakten noch lekker door. Ook 
ik ging naar bed. 
Zondag 14 september na het ontbijt 
vertrokken we om 6.15 uur richting 
Nederland. Na wat tussenstops 
kwamen wij om 22.30 uur aan in 
Meppel waar iedereen afscheid nam. 
Ik ging met Geppie Vledder richting 
huis. Het was een zeer geslaagd 
evenement met een opbrengst van 
35.000 euro 
Volgend jaar weer en dan hopen op 
goed weer. De sportgroetjes Egbert 
Vink       

 

Jari en Ryanne Noord 
Nederlands Kampioen! 

Door Tineke Jonkman 
 

Op zaterdag 6 september werden de 
N.N.K. voor de C/D juniuoren 
gehouden in Emmen. Wat betreft de 
deelname van Start'78, maar weinig 
deelname, helaas jammer maar waar.  
Bij de meisjes D was het Ryanne die 
met ruime voorsprong Noord 
Nederlands Kampioen werd bij het 
speerwerpen met een worp van 24.51 
meter! Ryanne van harte 
gefeleiciteerd! Verder werd Ryanne 4e 
op de 60 meter horden in 13.02 
seconden, 4e met de discus met 16.17 

meter en 6e bij het verspringen met 
3.80 meter. Geesje werd 7e met de 
kogel met 4.22 meter, 7e met discus 
met 8.69 meter, 9e met speer met 6.08 
meter  en werd ze 5e op de 1000 
meter in 4.11.40 minuten. 
Bij de jongens D werd Lennert 6e op 
speer met 18.01 meter, 7e op discus 
met 17.63 meter en 10e op kogel met 
6.56 meter.  
Jari won met overmacht de 1000 meter 
bij de jongens D en werd hiermee 
Noord Nederlands Kampioen! Jari liep 
de 1000 meter in 3.21.62 minuten! Jari 
gefeliciteerd met deze prestatie! 
Verder werd, Jari net 9e bij het 
verspringen met 3.96 meter, en liep hij 
11.98 in de serie 80 meter.  
Wieke werd bij de meisjes C 5e op 
kogel met 4.68 meter, 5e op discus 
met 12.17 meter, 6e op speer met 9.00 
meter en 11e bij het verspringen met 
2.46 meter.  
Bij de jongens C werd Pim 3e bij het 
kogel met 11.94 meter, en behaalde hij 
de 2e plaats met een mooie 
discusworp (ondanks niet al te goede 
omstandigheden, en 3 ongeldige 
pogingen),  met 42.55 meter!  Pim, 
hopelijk krijg je nog 1 keer alles mee, 
de wind, en je vorm om te komen tot je 
doel van dit seizoen, "het Clubrecord"! 
Het zit erin, je hebt nog een paar 
wedstrijden, dus kom op! 
Marco (1e jrs. C ), was op dreef 
vandaag. Hij behaalde een p.r. bij het 
kogelstoten met 7.79 meter en een 6e 
plaats, verder werd hij 5e bij het 
discuswerpen met ook een nieuw p.r. 
van 24.08 meter! Marco, knap gedaan, 
ook jij doet nog aan een paar 
wedstrijden mee, wie weet kom je nog 
verder, het zit er wel in! 
 
Jammer was het voor Ryanne, Jari en 
Pim, dat er geen prijzen waren! In 
plaats van atletiekmedailles, had de 
vereniging turnmedailles ontvangen! 
De gewonnen prijzen worden naar de 
vereniging gestuurd en het is onze 
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bedoeling jullie deze te overhandigen 
tijdens onze Clubkampioenschappen, 
zodat jullie alsnog in het zonnetje 
worden gezet! 
Tot slot wil ik Janny Petter bedanken 
die heeft gereden en voor mij de ploeg 
heeft begeleid totdat ik er was (ik had 
eerst een crematie). 
 

D-Spelen op zondag 7 
september te Amsterdam 

Door Tineke Jonkman 
 

Op zondag 7 september waren er weer 
de Landelijke D-Spelen. Deze D-
Spelen zijn het Nederlands 
Kampioenschap voor de D-junioren! 
Van Start'78 deden er 3 atleten mee 
en allen op de 1000 meter. 
Bij de meisjes D 2e jaars deed Ellen 
mee. Ellen, het hele jaar nog niet echt 
in haar goede doen, leverde vandaag 
een zeer mooie en prachtige prestatie 
!!! Ze werd net 2e in haar serie, maar 
in het totaal deelnemersveld eindigde 
zij als 8e van Nedereland in een nieuw 
p.r. van 3.18.22 minuten! Ellen proficiat 
met deze goede prestatie! 
Martijn startte bij de jongens D 2e 
jaars. Ondanks last van pijn in de 
kuiten/achillespees, wist hij dit 
ongemak te vergeten en liep een 
knappe 1000 meter! Martijn werd in het 
totaal 19e van Nederland met een tijd 
van 3.17.07 minuten! Martijn ook jij 
gefeliciteerd met je mooie prestatie! 
Bij de jongens D 1e jaars deed Tim 
mee. Hij stond landelijk gezien op een 
mooie 6e plaats, met niet zoveel 
verschil t.o.v. nummer 3. Tim had niet 
zo'n beste start, maar wist toch de 
aansluiting te vinden bij de eerste 2. 
Echter na 600 meter, kreeg Tim, zo hij 
zelf zei, een soort van verstijving in zijn 
benen en wilde het lopen niet meer. 
Tim werd 15e van Nederland in een tijd 
van 3.17.19 minuten. Tim ook voor jou 
proficiat, wellicht hebben bij jou ook 
zenuwen mee gespeeld, maar volgend 
jaar heb je nog een kans bij de D-

junioren!  
Voor jullie alle drie geld: Jullie hebben 
ieder apart een talent! Ga lekker en 
goed trainen in de winter! Vallen 
prestaties jullie tegen, oké dat komt 
voor in de sport! Blijf er niet te lang bij 
stil staan, kijk vooruit, geniet van de 
sport en dan komt het allemaal wel 
goed. 

Joran N.N.K. 
Hoogspringen! 

Door Tineke Jonkman 
 

Op zondag 14 september werden op 
onze eigen baan de Noord 
Nederlandse Kampioenschappen 
gehouden voor de A/B junioren, 
Senioren en Masters. Joran pakte de 
titel bij het hoogspringen J.A. met een 
mooie sprong van 1.75 meter! Die 1.80 
meter zit er zeker in Joran! Verder 
pakte Joran nog een zilveren plak op 
het speerwerpen met 39.00 meter! Bij 
de B jongens was Nathan zeer goed 
op dreef. Op de 100 meter pakte hij 
zilver in 12.25 seconden. Daarna ging 
het verspringen al weer wat beter en 
kwam hij uiteindelijk tot 4.98 meter 
waarmee hij 4e werd. Ook deed 
Nathan voor het eerst mee op de 200 
meter. In een goede en mooie stijl liep 
hij naar een 4e plaats in een knappe 
tijd van 25.42 seconden, waarmee hij 
zich plaatste voor de finale. In deze 
finale liep hij heel sterk naar een nieuw 
p.r. van 25.23 seconden en werd hier 
net 5e mee! Nathan heel knap gedaan, 
nu van de winter goed trainen en we 
zien en horen volgend jaar vast nog 
vele mooie prestaties van jou! Gerdo 
viel bij het speer helaas net buiten de 
medailles, maar had wel 2 mooie 
speerworpen waarmee hij een nieuw 
p.r. gooide van 35.64 meter en 4e 
werd,  knap gedaan Gerdo! Op de 
1500 meter ging Lowie iets wat snel 
van start wat hij later in de race moest 
bekopen, uiteindelijk werd Lowie 6e in 
4.42.71 minuten. Kevin viel op de 100 
meter ook net buiten de prijzen, hij 
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werd 4e in 13.29 seconden. De 200 
meter van Kevin viel wat tegen en hij 
bereikte hier dus ook niet de finale, zijn 
tijd was 27.02 seconden. Pim (2e jrs C) 
werd bij het hoogspringen 6e met 1.50 
meter, een evenaring van zijn p.r. en 
op de 100 meter werd Pim 6e in 13.85 
seconden. Tenslotte deden we ook 
nog mee met de 4x 100 meter 
estafette. Weliswaar bij de jongens A, 
omdat Joran mee deed en die A-junior 
is. Na een goede start van Nathan 
(nog geen kwartier na zijn finale 200 
meter) ging de wissel met Gerdo erg 
goed. Gerdo die 2 meiden voor zich 
zag lopen, zette een geweldige spurt 
in, zodat hij als 2e kon wisselen met 
Kevin, een wissel die iets wat 
problemen gaf omdat Kevin wat te snel 
wegging. Maar Kevin liep een goede 
100 meter, maar helaas was zijn wissel 
met Joran zeer slecht en kon Joran 
door inhouden, een diskwalificatie 
voorkomen. Op het moment dat Joran 
het stokje had lag de ploeg 5e, maar 
een zeer felle en verbeten Joran trok 
door en werd uiteindelijk heel knap 3e! 
Aangezien er verschillende 
estafetteploegen (jongens en meisjes 
A en B) tegelijk in de serie liepen, 
bleek bij de uitslag dat jullie 1e waren 
geworden en dus Noord Nederlands 
kampioen in een tijd van 50.31 
seconden! Allemaal gefeliciteerd met 
jullie prestaties, nu alleen nog de 
clubkampioenschappen en een 
werpdriekamp bij Start, en dan begint 
de wintertraining weer. Niet altijd leuk, 
kou/regen/sneeuw e.d. Anderzijds is 
de winter wel de periode om volledig je 
weer te gaan voorbereiden voor het 
nieuwe seizoen met veel lopen, 
krachttrainingen, circuittrainingen e.d. 
Dus kom allemaal, het komt jullie 
prestaties volgend jaar weer ten 
goede! 
 
 
 
 

Het estafettestokje 
Jelien Koolma 

  
Marijke de Kan heeft het 
estafettestokje aan mij doorgegeven. 
Waarom dacht ik, wij zitten in dezelfde 
groep van sportiefwandelen o.l.v. 
Bennie Overvelde, wat moet ik nu nog 
schrijven? 
Ik zal me eerst maar even voorstellen. 
Mijn naam is Jelien Koolma-Poelman, 
ik ben 60 jaar en getrouwd met Roel 
en we hebben samen drie zonen 
gekregen. De twee oudste zonen zijn 
getrouwd en de jongste heeft een 
vriendin. Als alles goed gaat worden 
we in november dit jaar en in maart 
volgend jaar opa en oma. 
We wonen sinds 18 augustus 1992 in 
Steenwijk. Ik ben geboren in de stad 
Groningen en heb een leuke en 
onbezorgde jeugd gehad samen met 
m,n broer en zus. Tot m'n 25ste heb ik 
op verschillende plekjes in de stad 
gewoond en toen zijn Roel en ik naar 
Bedum verhuisd. Na 19 jaar in Bedum 
te hebben gewoond zijn we naar 
Steenwijk verhuisd en hier wonen we 
dus al weer 16 jaar. 
Sinds m'n zesde jaar heb ik altijd aan 
sport gedaan. Ik zat op gymnastiekclub 
Exelsior in Groningen en op een 
zwemclub, ook in Groningen. In m'n 
tienerjaren was ik ook nog lid van een 
wandelclub en heb al heel wat 
wandeltochten gelopen in en rond 
Groningen. In Bedum was ik lid van 
gymnastiekvereniging D.I.O. (Door 
Inspanning Ontspanning)  Verder heb 
ik nog jaren mee gedaan aan 
straatvolleybal in Bedum  en op 
vakantie in Frankrijk speelden we 
ook vaak  wedstrijden op de camping.  
In 1989 kreeg ik een blessure aan m,n 
rechterschouder, ik ben er twee keer 
aan geopereerd maar het is niet weer 
goed gekomen, dus einde volleyballen. 
In Steenwijk heb ik nog een poosje  
fysiosport gedaan, maar dat beviel me 
niet.  Gelukkig kwam toen de oplossing 
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voor mij nl. sportief wandelen. Ik heb 
me direct opgegeven als lid en dit 
bevalt me prima.  Bennie gaat bijna 
elke woensdagavond met z.n harem 
op stap, af en toe gaan er een paar 
mannen mee, dus we kunnen nog wel 
wat mannen gebruiken. Dus mannen 
meld je aan!  We hebben elke week 
weer een verrassende training, Bennie 
bedenkt elke keer wel weer iets nieuws 
en we hebben het heel gezellig met 
elkaar.  Met sportief wandelen hoop ik 
nog heel lang door te kunnen gaan. 
Het is goed voor je conditie en ook nog 
voor je sociale contacten.   
Afgelopen jaar heb ik voor eerste keer 
meegedaan aan de avondvierdaagse 
in Steenwijk, dat is mij goed bevallen, 
dus volgend jaar maar weer. 
Verder doe ik sinds plm. 1980 
vrijwilligerswerk. In Bedum was dat 
voor de kerk en de plaatselijke VVV-
Marengebied. 
In Steenwijk ben ik begonnen bij de 
kerk, (dat doe ik nog steeds) toen in de 
wereldwinkel daarna  de V.A.C. 
(Vrouwen AdviesCommissie voor de 
woningbouw.), de Gezondheidswijzer 
en sinds februari 2000 ben ik 3 dagen 
in de week oppas van Nienke (een 
dochter van een collega van Roel.)  
Mijn hobby's zijn:  lezen, zingen in 
musicals, knutselen, bloemschikken en 
3 jaar lang heb ik op een cursus 
keramiek gezeten, omdat ik artrose 
kreeg in mijn handen kon ik daar niet 
meer mee verder gaan.  Dit was het 
dan en tot ziens bij sportief wandelen.  
Het estafettestokje geef ik door aan 
Gerlies Maakal. 
 

Feest in de bergen 
Wandelen met de familie Sterkenburgh 

21 – 25 augustus 
Door Anita 

 
Deelnemers: 
Folkert, Marrie en Sybrand 
Sterkenburgh, Thijs Stienstra, Thijs 
van de Vegt, Wim van Oosten, Trees 

van Veen, Annelies van Buiten, Hans 
Versteeg, Gerard en Wilma van Galen, 
Anita Blankvoort. 
 
Tocht: 
Driedaagse huttentocht in de Lechtaler 
Alpen Route: (dg1) Fallenschein - 
Namloser Wetterspitze - Anhalter hutte 
- (dg2) Anhalter hutte - Hanauer hutte 
(dg 3) Hanauer hutte - Kogelseespitze 
- Gramais. 
 
Voor het derde jaar organiseren 
Folkert en Marrie iets leuks: 
‘bergwandelen’. Mensen van Start ’78 
kunnen zich aanmelden. Voorwaarde 
van deelname is een goede conditie. 
Er moet het nodige gelopen, 
geklommen, gedaald en gedronken 
worden. 
In juni zijn Folkert en Marrie volop 
bezig met de voorbereidingen; de route 
wordt gepland, overnachtingsplaatsen 
geregeld en Sybrand wordt gevraagd 
of hij mee wil. Hij kan en daardoor 
kunnen zich meer mensen inschrijven. 
Al enkele jaren wandel ik met mijn 
gezin in de bergen. Het lijkt mij 
prachtig om van hut naar hut hoog in 
de bergen te wandelen, met mensen 
die het gebied kennen. Ik vraag Folkert 
of ik conditioneel gezien meekan. Hij 
voorziet geen problemen. Dus ga ik 
ervoor! 
Bij de voorbereiding denken Folkert en 
Marrie echt aan alles; een avond 
vooraf, de bagagelijst, een rugzak voor 
anderen, het vervoer. Iedereen weet 
wat er gaat gebeuren. Professionaliteit 
van de bovenste plank. Ik pak mijn 
spulletjes en weet dat alles goed komt. 
Ik hoef bij deze geheel verzorgde 
vakantie alleen te lopen en te genieten.  
Een goed feest kenmerkt zich met de 
nodige voorpret. Verhalen van 
voorgaande jaren worden aangehaald 
en de nieuwelingen, zoals ik, wachten 
nieuwsgierig af. Ik pak mijn rugzak in 
en probeer mij voor te stellen hoe het 
zal zijn de hele dag met minstens 8 kilo 
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op de rug te lopen en daarbij te stijgen 
en te dalen. Spannend.  
Op donderdag 21 augustus vertrekken 
wij ’s ochtends vroeg. Sybrand haalt 
mij op. Wat een service. Marjon kan 
helaas niet mee vanwege een blaar op 
haar voet. Jammer. Na een 
voorspoedige reis beginnen wij aan de 
wandeling van 1 ½ uur naar de eerste 
overnachtingshut. Het weer is super. Ik 
geniet van het mooie landschap en 
probeer in een loopritme te komen. 
Deze wandeling is het begin van de 
vele verrassingen die Folkert de 
komende dagen in petto heeft. 
Allereerst verbaast hij door achter een 
preekstoel te gaan staan en ons 
welkom in de bergen te heten. Folkert 
bevindt zich duidelijk op vertrouwd 
terrein. Voordat ik mijn wandelpas te 
pakken heb, geeft Folkert aan dat wij 
er  zijn. De 1 ½ uur verlopen erg snel. 
“Ik wou de tijd wat ruim aanhouden”. 
Deze houden wij erin, Folkert! Vanaf 
het terras onder het genot van een pot 
bier, zien wij allerhande dieren in de 
lucht en tegen de bergwand; tot een 
blauwe gems aan toe. Kijken, kijken en 
nog eens kijken. Regelmatig wordt er 
gewezen en volgen wij met onze ogen 
de wijzende hand. “Daar, daar, daar…” 
En maar turen. Soms zie ik niks. En 
maar lachen. De stemming zit er goed 
in.  
’s Nachts is er gezaag en gestommel 
van mensen met aflopend bier. De 
volgende ochtend maken wij ons klaar 
voor de eerste echte wandeldag. “Een 
zware dag. Wij gaan via de Namloser 
Wetterspitze naar de Anhalter Hütte”. 
Als Folkert hetzelfde 
‘bergentijdschema’ aanhoudt als gister, 
doe ik het er voor. De ochtend is 
schitterend. Een lichte nevel hangt in 
bergen en het weer is goed. Wij lopen 
in een rustig tempo naar boven. Onze 
herder Folkert voorop. Sybrand wisselt 
hem op gezette tijden af. Marrie is 
onze hekkensluitster. Zij duldt niemand 
achter zich en wacht rustig tot iedereen 

zich in de rij heeft aangesloten. Zo blijft 
de groep compleet. Sybrand kijkt of wij 
hulp of aanwijzingen kunnen 
gebruiken. Bij een water aangekomen 
zoekt hij een geschikte plek en helpt 
ons. De adviezen die Sybrand geeft 
blijken nuttig. Hoe moet je rugzak 
zitten, waar let je op bij het stijgen en 
dalen? Ondertussen loopt hij al die 
dagen op blote voeten en sandalen 
rond. En lenig dat hij is! Voordat ik het 
in de gaten heb, zie ik hem op een 
grote rots midden in de rivier kiekjes 
maken. Hoe kan het? Sommigen 
denken zelfs dat hij over water kan 
lopen. Als wij de top Namlozer 
Wetterspitze (2553m) bereiken, 
genieten wij van schitterende 
vergezichten. Feest.  
Bij de afdaling lopen wij in de groep 
achter elkaar over de bergkam. Het 
spreekt tot mijn verbeelding: Ik waan 
mij in het reisgenootschap van ‘In de 
ban van de ring’, met Folkert als 
Gandalf (later met toverhoed) en 
Sybrand als de lenige Legolas: 
waakzaam, alert en snel. En Marrie… 
Marrie past niet in dit scenario. Na een 
poosje geeft de groep haar de speciale 
bijnaam: ‘Moeder Maria’. In de 
namiddag, vlak voordat het regent, 
komen wij bij de Anhalter Hütte 
(2038m). Goed geregeld Folkert! Bij 
het avondeten kijken wij terug op een 
geslaagde, zware tocht. Folkert is 
tevreden. Alle deelnemers hebben het 
goed gedaan. De kop is eraf. 
De volgende dag is het feest. Folkert is 
jarig. Na het ontbijt (met zang en 
champagne voor Folkert) beginnen wij 
om half 9 met onze wandeldag. Het 
weer is boven verwachting goed. Ik 
vind het super ’s ochtends op deze 
hoogte direct te wandelen. De sfeer 
van stilte en het landschap maakt op 
iedereen indruk. Folkert heeft de regie 
deze dag goed in handen: gedurende 
de reis heeft hij het nodige in scène 
gezet. Wijzen en kijken: de hele dag 
door! 
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Na een klim nemen wij een geleidelijke 
afdaling naar een restaurant voor taart 
en schnaps uit een kabouterschoentje. 
Als wij bij een riviertje pauze nemen, 
zien wij op grote hoogte de hut waar 
wij gaan overnachten. 
Tijdens de ietwat steile klim naar de 
hut, begint de lucht te betrekken. En 
warempel, vlak voor aankomst begint 
het te regenen. Weer op tijd 
aangekomen. Hoe doet Folkert dat 
toch? De groep kent hem steeds meer 
speciale leiderskwaliteiten toe. De 
verjaardag van Folkert wordt verder 
gevierd: Sybrand tovert een fles 
beerenburg te voorschijn en de naam 
‘boer beerenburg’ wordt eer 
aangedaan. Wim verrast de jarige job 
met een oranje pet en Folkert wordt 
benoemd tot ‘Chef de mission’. Onder 
het genot van enig vocht vertelt Folkert 
ons waarom hij zo gek is met een 
gezelschap de bergen in te trekken. 
“Het is een virus. Wij willen anderen 
laten zien en ervaren hoe mooi het in 
de bergen is”. Nou, dat lukt de 
Sterkenburghjes heel goed. Terwijl 
Folkert praat, glimmen de ogen van 
Marrie en Sybrand. Het is duidelijk dat 
wij niet alleen Folkerts’ mening horen.  
 
De volgende morgen genieten wij van 
de ochtend op grote hoogte. Prachtig 
weer en sneeuw op de toppen van de 
afgelopen nacht. Het feest kan niet op! 
Folkert is stipt: om half 9 staat zijn 
gezelschap weer bepakt en bezakt om 
de tocht voort te zetten. Discipline 
alom. Alles verloopt voorspoedig. Ook 
de nieuwelingen redden het aardig in 
de bergen. Folkert heeft vandaag het 
nodige in scene gezet: sneeuw, 
koeien, veel bloemen, een meer, 
paarden in de vallei; zelfs murmeltieren 
spreekt hij persoonlijk toe uit een hol te 
komen. Tijdens de tocht splitst de 
groep zich tijdelijk. Enkelen gaan met 
Sybrand en Marrie mee naar de 
Kogelseespitze (2647m). Wij lopen 
achter elkaar naar de top in de 

sneeuw. Het uitzicht is super. Folkert 
gaat met de anderen rustig afdalen en 
wacht bij het meer. 
 Tja, nu komt er denk ik een stukje 
traditie van voorgaande jaren. Kleren 
uit en in het ijskoude water zwemmen. 
Brrrr. Ik wil niet. Het water is mij veel te 
nat en véééél te koud. Ik bewonder de 
anderen. Echte diehards. Het schijnt 
een heel bijzondere ervaring te zijn 
waar ook beerenburg bij gedronken 
wordt. “Je weet niet wat je mist”, hoor 
ik om mij heen. Nou, dit wil ik graag 
missen, zeker weten. Maar… het 
schijnt het erbij te horen, dus beloof ik 
dat ‘zwemmen in het meer’ mijn 
uitdaging voor de volgende keer wordt. 
Wie weet?  
Wij gaan verder en bevinden ons op 
een zwarte wandelroute. Het is lastig 
dalen met losse stenen op het pad. Er 
moet regelmatig grote passen 
genomen worden. Opletten dus.  
Wilma oefent voor een spagaat. Nadat 
iedereen de afdaling goed heeft 
overleefd, nemen wij pauze. Ik kijk om 
mij heen en zie watervallen in 
overvloed. Wij zijn in bos beland. 
Dagen niet gezien. Wij lopen een poos 
langs de rivier de Otterbach en dalen 
geleidelijk naar het dorpje Gramais 
(1345m). Als wij het dorpje zien, 
merken wij pas echt dat wij een aantal 
dagen hoog in de bergen hebben 
gezeten. Dit landschap ziet er ook heel 
mooi uit. De Sterkenburghjes hebben 
goed nagedacht over het vervoer. Als 
de auto’s opgehaald worden, zit ik 
gezellig op een terras. Regelmatig 
drinken is erg belangrijk bij het 
‘bergwandelen’ heb ik begrepen. Dat 
advies volg ik graag op. 
 
Rond 18.00 rijden wij naar 
Vorderhornbach (974m), om te slapen 
in Gasthof Rose. Ik bereid mij voor op 
de finale. Al dagen hoor ik over Heins 
en zijn grote Hausschnitsels. Eigenaar 
van Gasthof Rose, de familie 
Schlichterherle, zijn goede bekenden 
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van de familie Sterkenburgh. Voor 
Folkert, Marrie en Sybrand is het 
verblijf in Gasthof Rose een beetje 
thuiskomen bij familie in de bergen. 
Dat geldt ook al voor Trees, Thijs, Wim 
en Thijs, lopers van het eerste uur.  
Onder het genot van een grote pot bier 
(alweer) en de beroemde 
Hausschnitsel die iedereen neemt (wie 
niet?) is het gezellig praten. De 
stemming zit er weer goed in, zeker 
wanneer Heins aanschuift. Hij probeert 
een bierviltje van de grond te pakken. 
Dat wil Wilma proberen. Laat ze geen 
hulp van Gerard krijgen, hoe hard ze 
ook roept. Zelfs Trees doet een 
poging, maar het lukt niet. Spreuken 
vliegen over de tafel. “Als je het kunt 
voorkomen, moet je het voorkomen”. 
Waar dat op slaat, weet ik nu niet 
meer.  
Naast alle gekheid op een stokje wordt 
er (even) serieus gepraat over de 
afgelopen dagen. Iedereen is 
enthousiast en alles is super; de groep, 
het weer, de bergen en vooral de 
leiding van de familie Sterkenburgh. 
Alles klopt. Het is zoals Thijs 
verwoordt: “Binnen de verscheidenheid 
van de groep en de omgeving vormt de 
familie Sterkenburgh het cement, 
waardoor alles één mooi geheel is 
geworden”.  
En of de familie het gelukt is het 
‘bergvirus’ door te geven? Dat kan niet 
anders. En dit weet ik ook: 
Wandelen met de familie Sterkenburgh 
in de bergen is een feest. 
 

Survivalloop in Katlijk 
 
Tijdens het typen van het redactionele 
stukje dacht ik, ik mis een leuk stukkie 
over de survivalloop. Afijn ik was er 
zelf bij dus ben ik nog meer even iets 
langer achter de computer gaan zitten 
om dit verslagje te typen.  
 

De deelnemers 
 

In het kader van het dertig jarig 
bestaan van Start 78 is Folkert 
Sterkenburgh een survivalloop gaan 
organiseren. Hierbij moet je niet direct 
denken aan een superzware survival 
maar meer een leuke duurloop met 
hindernissen, waarbij de kans 
uiteindelijk groot is dat je met een nat 
pak eindigt. Dit soort loopjes heeft 
Folkert in het verleden ook wel 
georganiseerd, maar die waren dan 
bestemd voor zijn maandagavond 
loopgroep. Nu echter was het voor alle 
Start 78 leden toegankelijk. Om 10:00 
uur starten wij met zo’n 25 atleten. De 
eerste hindernis was met 2 ongelijke 
touwen over een sloot sprietlopen. Dit 
ging allemaal redelijk goed. Maar een 
enkel voetje werd nat. Daarna werd er 
een redelijk stuk hardgelopen totdat wij 
bij een sloot aankwamen waar we 
overheen moesten fierljeppen.  
 

Fierljeppen. 
 

Hier werden soms zeer speciale 
technieken toegepast. Zo wist Jolanda 



 

September 2008  25 

van Zanten het te presteren om te 
springen maar toch weer op dezelfde 
kade terug te komen. En Rob van der 
Wel had zo ook zijn eigen techniek, 
maar deze zeer riskante techniek 
werkte wel! 
 
Na weer een stukje te hebben 
hardgelopen en wat hindernissen te 
hebben gehad, liepen we langs een 
brede sloot. Tot opeens Folkert linksaf 
het water in sprong en door de sloot 
zwom naar de andere kant. Als een 
kudde schapen werd er niet getwijfeld 
maar dook men zonder twijfel achter 
hem aan. Was dit de kracht van een 
echte schaapsherder of was dit puur 
doordat het zo warm was om te lopen 
in het zonnetje? In ieder geval was 
iedereen vlot aan de overkant waar we 
vervolgens ons parcours vervolgden 
met soppende schoenen en voorzien 
van een zeer speciaal slootwater 
geurtje.  
 

 
Thijs Stienstra  in de bocht 

 
Nog wat lopen en wat kleine 
hindernissen te gaan en uiteindelijk 
was de boerderij in Katlijk weer in 
zicht. Hier konden we op een 
primitieve manier douchen in de 
paardenboxen. Het werkte perfect en 
binnen de kortste keren was iedereen 
weer schoon en droog. En konden wij 
genieten van de soep met bolletjes die 
Greanne had klaargemaakt en die het 
bestuur had verzorgt in het kader van 

het 30 jarig bestaan van onze 
vereniging. 
 

 
De voorzitter steekt over 

 

Rode wijn en 
naaldhakken 

 

Hadden we in de vorige Starter al 
melding gemaakt van FB die bekend 
staat om z’n survivaltochtjes met 
bloederige afloop, nu is er ook een 
dame (AB) die er wel wat van kan. 
Eerst hebben we ons laten leiden door 
het prachtige natuurgebied van De 
Eese, het blijft schitterend om rond de 
heide te lopen. Toen kwam er echter 
een stuk veld (eigenlijk verboden 
terrein, maar ach wie houdt zich nu 
altijd alleen maar aan de regels) Dit 
was nog geen enkel probleem, 
sommigen waren ook maar wat blij met 
de wandelpauze, maar toen…. In de 
verte zagen we wel de weg waar we 
heen moesten, maar ja er zat nogal 
wat struikgewas tussen ons en de weg 
in de weg. Natuurlijk zijn we heel wat 
gewend dus gingen we door de 
struiken heen, helaas waren er echter 
nogal wat brandnetels die ons nog een 
tijd lang zouden herinneren aan deze 
leuke (halve survival) duurloop. Wij zijn 
benieuwd wie voor ons de volgende 
duurloop verzorgt met tijdelijke leuke 
lichamelijke herinneringen!! 
 
We hebben helaas alweer gemerkt dat 
de dagen weer korter worden, zo 
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moesten we een training op de 
woensdagavond al aanpassen om 
heelhuids uit het bos te kunnen 
verschijnen. We zouden 3x over de 
flanken van de Woldberg lopen in een 
stevig tempo en tussen de 3 ronden in 
hadden we 3 minuten rust. De meeste 
trainers zullen het programma 
aanpassen naar 2x over de flanken, zo 
niet onze trainer: we haalden gewoon 
onze rustpauze eruit, daarentegen 
mochten we wel iets rustiger over de 
flanken lopen en dit was ook wel nodig 
om in de laatste ronde de boomwortels 
goed te kunnen zien, maar al met al 
was het heerlijk lopen! Veel mensen 
plukken tegenwoordig gewoon een 
trainingsschema van internet, wij niet: 
we hebben een trainer die veel tijd 
steekt in het maken van persoonlijke 
schema’s en wij volgen het schema 
nauwgezet met veel plezier. Niet alleen 
de trainingen doen wij met plezier, ook 
de voorgestelde wedstrijden zijn een 
genot (niet altijd tijdens het lopen, 
maar veelal wel daarna)! De trainer 
steekt er ook veel tijd en energie in en 
daarvoor willen wij “de drie recreatieve 
loopsters” hem dan ook hartelijk voor 
bedanken!!! ☺ 
 
Natuurlijk zijn er deze periode ook 
weer wedstrijdjes gelopen: soms kun je 
tevreden zijn met je tijd, maar soms ga 
je door totdat je tevreden wordt. Op 
vele afstanden een pr(tje) lopen en op 
één afstand lukt dat niet?! Vorig jaar al 
een goede tijd gelopen en zal er nu 
geen pr inzitten? Zo is dat bij een 
recreatieve loopster gebeurd (hoewel 
ze bijna professioneel wordt door een 
haas in te huren, maar ook dat geeft 
geen garanties bleek nadien). Ze is 
doorgegaan tot het bittere eind ……. 
en uiteindelijke is het haar gelukt, 
onder aanmoedigingen van eega én 
trainer met vrouw kwam er een 
prachtige PR op de 3.000 m.  
 

Een huldiging is natuurlijk niet onze 
dagelijkse bezigheid blijkt uit 
onderstaand stuk (wij lopen voor de lol 
en PR’s en een prijsje is alleen leuk 
meegekregen…) 
Terwijl ze toch om haar hadden 
gelachen, wil ze het gras toch voor de 
voeten wegmaaien van de andere 
startschrijver. (Ze is wel benieuwd hoe 
zijn verhaal eruit ziet, zo heeft immers 
iedereen een ander verhaal van een 
belevenis). Achteraf is het grappig, 
maar op dat moment kon zij ze wel 
schieten. In ieder geval ze was derde 
geworden bij de Zwartewaterlandloop, 
druk aan de bep en ze werd 
omgeroepen. Dat hoorde ze niet en de 
mannen schreeuwen: He je moet naar 
voren... ze liep naar voren, maar zag 
geen podium, dus zij van: waar moet ik 
heen. Schouder en armen ophalend. 
Zij in koor: naar RECHTS ………. Dat 
was dus niet zo, ze stond er al pal 
voor, maar met haar rug ernaar toe!  
Gerstenat en vieze douches: de natte 
sap was ok, maar de douches niet. 
(Een hotel met waarschijnlijk geen * 
had aangeboden om de 
sportievelingen daar te laten douchen.) 
Bij binnenkomst van het hotel was het 
behoorlijk donker, mensen in een 
hoekje die zaten te roken, vieze 
vloerbedekking en alleen maar 
mannen die wij achter deur met de 
tekst: telefoon aantroffen. S en ik zijn 
dan toch maar de sportvelden gegaan, 
dan maar een polle gras tussen de 
tenen. Een (ouder uitziende) vrouw, 
die het aandurfde om tussen de 
mannen te gaan staan, dacht zelfs 
KvdV te herkennen. K dacht van niet, 
maar stiekem wel??!!!  
 
Dat er wandelend ook hele mooie 
tochtjes gemaakt kunnen worden 
beleefde ook een aantal Starters, 
wadlopen is toch ook een hele leuke 
bezigheid en de loopconditie komt dan 
ook zeer zeker van pas. Bij wadlopen 
mag je natuurlijk wandelen, maar een 
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dag eerder bij de Kring Apotheek Run 
in Appelscha was dit toch niet de 
bedoeling, of was iedereen al aan het 
oefenen voor het wad?  
 
Hardlopend werden er toch ook weer 
mooie tijden gelopen tijdens de Fish 
Potatorun, hoewel doordat de 
politiebegeleiding ontbrak, de start in 
Urk ruim een kwartier werd uitgesteld. 
De een onder het uur (en met een prijs 
in natura), de ander ruim beneden haar 
streeftijd (en te lui om slechts 2 
seconden sneller te lopen 
om zodoende een geldprijs in 
ontvangst te kunnen nemen…). Het 
gebakken visje na de tijd in 
Emmeloord ging er niet meteen in, 
maar kon samen met de zak 

aardappelen, prima mee naar huis 
worden genomen! 
 
Komende periode staan er ook weer 
mooie wedstrijdjes op het programma, 
de eerstkomende zullen maar door 2 
van ons worden gelopen en de 3de die 
maakt zich gedienstig door aan te 
moedigen en mee te fietsen. �Zelf 
lopen is toch echt een stuk leuker, 
maar dit komt wel weer en dan staan 
we weer gezellig met z’n 3en aan de 
start! 
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LANGE-AFSTANDS-COMPETITIE 2008

Tussenstand tot 14 september 2008
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Jazlin Ruinemans 1e 1 1 1 1 4.56.9 1 10.53.4 1 19.46.9 1 7

Nynke de Lange 2e 1 2 1 1 2 11.38.9 2 20.20.8 2 11

Lutine Schoemaker 2 13.18.6 3 5

Margreet Wagteveld 1e 1 1 1 2 2 1 5.44.0 1 12.48.38 1 8

Toos de Vries 2e 6 2 4 3 1 1 2 5.49.8 2 12.51.9 2 23.07.76 1 47.30.0 1 10

Wilma van Galen 3e 2 2 1 3 6.15.8 4 23.53.7 2 49.26.8 2 3.48.10 1 13

Trees van Veen 4e 3 4 5 4 6.27.86 5 13.44.9 4 50.31.0 3 28

Anita Lugtmeijer 5 6 5 4 24.47.0 3 50.50.0 4 27

Annelies van Buiten 7 3 4 3 3.49.59 2 19

Geke Naaktgeboren 8 3 3 5.59.9 3 17

Adri Sluis 6 4 5 14.54.1 5 20

Jana Posthumus 9 8 7.42.6 6 16.22.8 6 29

Riki Creemers 5 2 13.37.59 3 10

Anny Vrielink 10 7 17

Grietje Boxum 10 17.47.1 7 17

Egbert Vink 1e 2 2 2 3 4.49.8 2 18.28.70 1 37.21.7 1 4.01.39 1 11

Gerjan Petter 2e 2 3 5 1 4.46.9 1 10.31.8 1 18.33.1 2 40.51.7 2 12

Jan Willem Krom 3e 3 3 3 4 4 5.34.9 4 12.16.0 4 45.44.9 3 24

Erwin Groenink 4e 4 4 5 6 5.33.4 3 12.15.4 3 22.48.41 3 28

Jan Scheenstra 1 1 1 1 1 5

Peter Visser 1e 1 1 1 1 9.20.1 1 15.53.96 1 34.11.9 1 7

Wolter van der Veen 2e 3 4 4 1 2 2 10.12.8 2 17.59.4 2 37.27.4 2 14

Freddie Bouma 3e 2 4 8 1 2 3 5 4.56.2 1 10.43.1 4 18.37.81 4 3.08.54 1 14

Harm Kolvoort 4e 3 7 5 2 3 6 5.01.1 2 11.28.0 6 19.20.6 6 41.14.2 3 24

Klaas de Haan 5e 1 5 8 4 4 18.54.67 5 3.19.29 3 30

Jebbe Westerbeek 6e 4 8 5 5.28.4 4 11.47.3 7 21.26.5 7 46.17.0 6 41

Bert Slagter 7e 5 9 5 6 6 8 21.53.34 9 45.14.0 4 43

Jacob Dolstra 8e 8 10 6 5 8 7 5.47.8 6 12.31.6 9 21.38.7 8 48

Berry Pees 9e 9 11 7 9 7 5.39.5 5 12.29.9 8 21.53.9 10 46.02.0 5 50

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

Jan Groen 2 10.34.2 3 18.28.7 3 8

Peter Wemer 12 12 27.25.9 12 36

Heerke Postma 2 3 5

Ron Bos 3 4 7

Harjo Wind 6 7 13

Chris Pols 7 9 16

Niek Wijnen 10 5.59.3 7 17

Frenk Wubben 9 22.12.2 11 20

Klaas van der Veen 1e 3 1 1 1 1 1 1 4.44.8 1 10.14.4 1 17.55.1 1 7

Ad Roodhuijzen 2e 1 2 2 2 3 2 4.59.4 2 10.40.0 2 18.24.56 2 38.49.1 1 4.09.13 2 12

Jan Nijmeijer 3e 8 4 5 4 6.25.4 4 13.17.3 5 23.16.9 5 4.20.11 3 30

Harm Bakker 3 3 3 5.18.30 3 11.23.0 4 19.38.4 4 20

Jan de Lange 2 2 2 10.42.4 3 18.51.43 3 12

Jaap van Weenen 7 5 3 13.32.0 6 48.40.0 2 23

Eddy Oosterkamp 4 5 3 12

Willem Fokkert 5 4 8 17

Thijs van der Vegt 6 4 10

Rob van der Wel 9 7 16
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Deze tussenstand is t.b.v. het clubblad ingekort. Voor de complete uitslag zie onze website.

15
00

 m
et

er

30
00

 m
et

er

50
00

 m
et

er

10
00

0 m
et

er

1
/2

 m
a

ra
th

o
n

 S
te

en
w

ij
k

H
u

n
eb

ed
lo

o
p

R
ee

st
 1

/2
 m

. 
M

ep
p

el



Puntenklassement persoonlijke records tot 16 september 2008
 
Pupillen Meisjes: 
 1 Thirza Kuiper 13,5 
 2 Lara van Ravenstein 12,5 
 3 Corinne Roorda 11,5 
 4 Rosalie Tissingh 10,5 
 5 Stefanie Mannes 9 
 -- Soraya Servage 9 
 7 Amber Bekius 8 
 8 Cayla Venerius 7,5 
 9 Iris de Boer 6 
10 Anika Westerkamp 4 
11 Marte Naaktgeboren 2 
12 Shae de Graaf 1 
 
Pupillen Jongens: 
 1 Remco Mulder 13,5 
 2 Kevin Boes 13 
 3 Eric Stuiver 11,5 
 4 Wolter Nijmeijer 11 
 -- Nick Rodermond 11 
 6 Jarno Kuiper 9 
 -- Rory Oosterkamp 9 
 8 Wesley Hoekstra 8,5 
 9 Bram Bijdevaate 8 
10 Jorrit Leistra 7,5 
11 Jorrit Wubben 7 
12 Obbe Tibben 6,5 
13 Julian Vreeling 6 
14 Peter Hoekstra 3,5 
15 Jannick Hemstede 1 
--- Jarmo Visser 1 
 
Meisjes C/D: 
 1 Sandra Boxum 19 
 2 Geesje Nijmeijer 14,5 
 3 Iris Oost 14 
 4 Mathilde Spitzen 13,5 
 5 Ryanne Bekius 12 
 6 Saskia Veen 11,5 
 7 Ellen Jansen 10 
 -- Claudia Oosterkamp 10 
 9 Astrid Wibbelink 9,5 
10 Wieke Nijmeijer 8 
11 Christa Smitstra 5,5 
12 Maaike Schuurman 1 
--- Marjolein Visser 1 
--- Noa Wijnen 1 
 
Jongens D: 
 1 Jari van Ravenstein 18,5 
 2 Martijn de Vries 14 
 3 Tim de Boer 10,5 
 4 Wesley Smid 8 
 5 Lennert Petter 6 
 6 Dennis Nieuwenhuis 5 
 7 Jancko Smit 3 
 -- Herwin Smit 3 
 9 Okke van Gijssel 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jongens C: 
 1 Pim Wubben 25,5 
 2 Marco Jonkman 9 
 3 Frank Wibbelink 8,5 
 4 Vincent Spitzen 7,5 
 5 Jan de Jong 6 
 6 Lukas Wijnen 5 
 7 Allaerd Petter 4 
 
A/B-junioren: 
 1 Gerdo van Dalen 16,5 
 2  Lowie vd Woude 14,5 
 --  Joey Woudstra 14,5 
 4 Yoran van Dalen 9 
 5 Evelien Wemes 6,5 
 6 Nathan vd Heide 5 
 -- Annabelle Luijten 5 
 8 Kevin Duin 4 
 9 Ydo Homma 2,5 
10 Bas Schuttrups 2 
11 Patrick Postma 1 
 
Vrouwen: 
 1 Grietje Boxum 7,5 
 2 Trijntje Dijkstra 4,5 
 3 Lysbeth Gijsen 4 
 -- Toos de Vries 4 
 -- Margreet Wagteveld 4 
 6 Tineke Boes 3 
 7 Nynke de Lange 2 
 -- Jana Posthumus 2 
 9 Riki Creemers 1 
 -- Wilma van Galen 1 
 -- Jazlin Ruinemans 1 
 -- Sietske Sterkenburgh 1 
 
Mannen: 
 1 Harm Bakker 5 
 -- Boudewijn Luijten 5 
 -- Hans Spitzen 5 
 4 Freddie Bouma 3 
 5 Jan Willem Krom 2 
 -- Egbert Vink 2 
 7 Jacob Dolstra 1 
 -- Martin Kielema 1 
 -- Harm Kolvoort 1 
 -- Ad Roodhuijzen 1 
 -- Klaas vd Veen 1 
 -- Wolter vd Veen 1 
 -- Jebbe Westerbeek 1 
 
 



4e medaillewedstrijd te Steenwijk op 15 augustus 2008. 

           

Jongens pupillen C      Meisjes junioren D    

40m Jarmo  Visser mini 7.5 1e     1000m Ellen  Jansen  3.29.6 1e 

 Jelle  Klein mini 8.7 2e      Claudia  Oosterkamp  3.40.5 2e 

 Jarno  Kuiper mini 8.8 3e      Sandra  Boxum  3.55.6 3e 

 Wolter  Nijmeijer 9.1 4e      Mathilde  Spitzen  4.00.8 4e 

bal Jelle  Klein mini 13.46 1e      Ryanne  Bekius  4.09.4 5e 

 Jarmo  Visser mini 12.23 2e      Iris  Oost  4.12.1 6e 

 Jarno  Kuiper mini 9.54 3e      Geesje  Nijmeijer  4.18.3 7e 

 Wolter  Nijmeijer 8.74 4e      Astrid  Wibbelink  4.36.8 8e 

hoog Jarmo  Visser mini 0.85 1e      Saskia  Veen  4.37.9 9e 

 Jarno  Kuiper mini 0.75 2e     ver Ellen  Jansen  3.76 1e 

 Wolter Nijmeijer 0.70 3e     Ryanne  Bekius  3.73 2e 

 Jelle  Klein mini 0.70 4e      Sandra  Boxum  3.63 3e 

Meisjes pupillen C       Saskia  Veen  3.47 4e 

40m Amber  Bekius 7.8 1e      Iris  Oost  3.42 5e 

 Thirza  Kuiper 8.2 2e      Astrid  Wibbelink  3.32 6e 

 Ilse  Rodermond mini 8.9 3e      Mathilde  Spitzen  3.27 7e 

 Cayla  Venerius 9.2 4e      Claudia  Oosterkamp   2.93 8e 

 Chaja  Donkers 9.4 5e      Geesje  Nijmeijer  2.42 9e 

ver Amber  Bekius 2.94 1e     kogel Ryanne  Bekius  9.01 1e 

 Thirza  Kuiper 2.66 2e      Astrid  Wibbelink  8.09 2e 

 Cayla  Venerius 2.22 3e      Sandra  Boxum  8.00 3e 

 Ilse  Rodermond mini 2.15 4e      Mathilde  Spitzen  7.69 4e 

 Chaja  Donkers 1.83 5e      Ellen  Jansen  7.41 5e 

bal Amber  Bekius 20.00 1e      Iris  Oost  7.07 6e 

 Cayla  Venerius 14.29 2e      Saskia  Veen  6.58 7e 

 Thirza  Kuiper 10.20 3e      Claudia  Oosterkamp  6.43 8e 

 Chaja  Donkers 5.75 4e      Geesje  Nijmeijer  4.21 9e 

 Ilse  Rodermond mini 5.51 5e     Jongens junioren C    

Jongens pupillen B      800m Pim  Wubben  2.51.1 1e 

40m Wesley  Hoekstra 6.7 1e     Vincent  Spitzen  3.06.2 2e 

 Bram  Bijdevaate 6.7 2e     ver Pim  Wubben  4.53 1e 

 Jorrit  Wubben 7.1 3e      Vincent  Spitzen  3.77 2e 

 Eric  Stuiver 7.3 4e     speer Pim  Wubben  34.47 1e 

 Kevin  Boes 7.5 5e      Vincent  Spitzen  23.29 2e 

 Peter  Hoekstra 8.7 6e      Marco  Jonkman  15.46 3e 

hoog Bram  Bijdevaate 1.05 1e     kogel Marco  Jonkman  7.03 1e 

 Jorrit  Wubben 1.05 2e     Meisjes junioren C    

 Eric  Stuiver 1.00 3e     800m Wieke  Nijmeijer  3.55.4 1e 

 Kevin  Boes 0.95 4e    hoog Christa  Smitstra  1.25 1e 

 Wesley  Hoekstra 0.95 5e     kogel Christa  Smitstra  7.47 1e 

 Peter  Hoekstra 0.70 6e      Wieke  Nijmeijer  4.74 2e 

bal Kevin  Boes 22.06 1e     Jongens junioren B    

 Bram  Bijdevaate 20.08 2e     800m Lowie van der Woude  2.20.5 1e 

 Wesley  Hoekstra 17.99 3e      Joey  Woudstra  2.26.3 2e 

 Jorrit  Wubben 14.60 4e      Gerdo van Dalen  2.37.9 3e 

 Eric  Stuiver 13.03 5e      Bas  Schuttrups  2.50.1 4e 

 Peter  Hoekstra 10.55 6e      Nathan van der Heide  2.51.5 5e 

Meisjes pupillen B      ver Joey  Woudstra  5.15 1e 

40m Soraya  Servage 7.0 1e      Nathan van der Heide  4.95 2e 

ver Soraya  Servage 3.23 1e      Gerdo van Dalen  4.56 3e 

bal Soraya  Servage 20.77 1e      Bas  Schuttrups  3.69 4e 

Jongens pupillen A      speer Gerdo van Dalen  34.61 1e 

60m Ruben  Visser 9.5 1e      Joey  Woudstra  26.23 2e 

 Nick  Rodermond 9.6 2e      Lowie van der Woude  25.32 3e 

 Obbe  Tibben 10.2 3e      Nathan van der Heide  21.83 4e 



4e medaillewedstrijd te Steenwijk op 15 augustus 2008, vervolg: 

           

 Rory  Oosterkamp 10.2 4e     Jongens junioren A    

 Julian  Vreeling 10.4 5e     ver Yoran van Dalen  5.31 1e 

 Aaron   Donkers 10.7 6e     speer Yoran van Dalen  40.01 1e 

 Jorrit  Leistra 11.0 7e     Vrouwen Senioren    

hoog Ruben  Visser 1.05 1e    800m Sietske  Sterkenburgh  3.18.9 1e 

 Julian  Vreeling 1.05 2e    hoog Josiene van der Woude  1.50 1e 

 Rory  Oosterkamp 1.05 3e     Sietske  Sterkenburgh  1.15 2e 

 Nick  Rodermond 1.05 4e     kogel Josiene van der Woude  8.67 1e 

 Jorrit  Leistra 0.95 5e     Sietske  Sterkenburgh  6.29 2e 

 Obbe  Tibben 0.95 6e     Mannen Masters    

 Aaron   Donkers 0.90 7e     800m Freddie Bouma M45 2.23.3 1e 

bal Nick  Rodermond 25.98 1e     speer Hans Spitzen M55 38.19 1e 

 Ruben  Visser 23.59 2e     Vrouwen Masters    

 Rory  Oosterkamp 22.20 3e     kogel Lysbeth Gijsen V40 8.32 1e 

 Julian  Vreeling 21.01 4e      Trijntje Dijkstra V45 7.55 2e 

 Aaron   Donkers 16.46 5e      Grietje Boxum V45 5.91 3e 

 Obbe  Tibben 14.32 6e      Jana Posthumus V40 5.75 4e 

 Jorrit  Leistra 12.58 7e     L.A.-groep    

Meisjes pupillen A      3000m Bas  Kluitenberg Sen. 8.55.2 1e 

60m Stefanie  Mannes 10.2 1e      Stefan Postma JA 9.40.9 2e 

 Anika  Westerkamp 10.8 2e      Wolter van der Veen M45 10.12.8 3e 

 Lara van Ravenstein 11.1 3e      Klaas van der Veen M50 10.14.4 4e 

 Marte  Naaktgeboren 11.8 4e      Jan de Lange M55 10.42.4 5e 

ver Stefanie  Mannes 3.27 1e      Harm Kolvoort M40 11.28.0 6e 

 Lara van Ravenstein 3.14 2e      Nynke de Lange Sen. 11.43.1 7e 

 Anika  Westerkamp 3.12 3e      Berry Pees M40 12.29.9 8e 

 Marte  Naaktgeboren 2.73 4e      Freddie Bouma M45 12.56.2 9e 

bal Lara van Ravenstein 14.11 1e      Margreet Wagteveld V35 12.57.1 10e 

 Marte  Naaktgeboren 11.85 2e      Erwin  Groenink Sen. 13.16.5 11e 

 Anika  Westerkamp 11.65 3e      Jan Nijmeijer M55 13.28.5 12e 

 Stefanie  Mannes 10.62 4e      Jaap van Weenen M50 13.32.0 13e 

Jongens junioren D       Trees van Veen V45 13.44.9 14e 

1000m Jari van Ravenstein 3.30.1 1e      Jana Posthumus V40 16.22.8 15e 

 Jancko  Smit 3.47.9 2e      Grietje Boxum V45 17.47.1 16e 

 Wesley  Smid 3.59.1 3e      Peter Visser M40 dnf  

 Herwin  Smit 4.33.2 4e          

ver Wesley  Smid 4.43 1e          

 Jari van Ravenstein 4.11 2e          

 Jancko  Smit 3.78 3e          

 Herwin  Smit 3.35 4e          

kogel Wesley  Smid 8.23 1e          

 Jari van Ravenstein 7.38 2e          

 Jancko  Smit 4.93 3e          

 Herwin  Smit 4.40 4e          
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Open Eindhovense te Eindhoven op 26 juli 2008. 
 

Mannen Discus:   Boudewijn Luijten     52.99   5
e
 

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

Nationale C-spelen te Amsterdam op 23 en 24 augustus 2008. 
 

Jongens C:   
Kogel:       Pim Wubben    11.63   22

e
 

Discus:     Pim Wubben     35.92  19
e
 

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



Foekje Dillema Memorial te Leeuwarden op 22 augustus 2008 

          

Meisjes D:      Jongens C:   

60m: Sandra Boxum 9.61 1e    100m: Vincent Spitzen 17.79 1e 

 Iris Oost 9.86 2e    Kogel: Vincent Spitzen 5.87 1e 

Ver: Sandra Boxum 3.82 1e    Vrouwen:   

 Iris Oost 3.41 2e    3000m: Margreet Wagteveld 12.48.38 2e 

Kogel: Sandra Boxum 8.02 2e    Mannen Masters:   

 Iris Oost 7.61 3e    100m: Harm Bakker 16.10+ 3e 

Jongens D:      400m: Harm Bakker 1.12.39+ 2e 

80m: Dennis Nieuwenhuis 13.71 3e    Kogel: Hans Spitzen 9.14 2e 

Ver: Dennis Nieuwenhuis 3.35 3e    Speer: Hans Spitzen 35.54 1e 

Kogel: Dennis Nieuwenhuis 7.45 1e        
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Baanwedstrijd te Sneek op 23 augustus 2008 

        

Meisjes Pup C: 40m: Hoog: Balw.: Totaal: Plaats: 600m: Plaats: 

Thirza Kuiper 8.3 0.90 13.38 756 7e 2.35.0 6e 

Cayla Venerius 9.0 0.95 10.96 653 10e   

Jongens Pup C: 40m: Ver: Balw.: Totaal: Plaats: 600m: Plaats: 

Remco Mulder 8.0 2.93 14.16 850 5e 2.34.0 5e 

Jarno Kuiper (Mini) 9.0 2.37 12.69 571 8e 2.52.0 8e 

Wolter Nijmeijer 9.5 2.11 9.51 399 9e 3.10.0 9e 

Meisjes Pup B: 40m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Soraya Servage 7.0 1.20+ 5.66 1374 1e 3.52.0 1e 

Jongens Pup B: 40m: Ver: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Eric Stuiver 7.4 3.06 4.79 1079 6e 4.06.0 3e 

Meisjes Pup A, 1e j.: 60m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Stefanie Mannes 10.3 0.95 5.31 1067 6e 4.06.0 4e 

Lara van Ravenstein 11.0 1.05 5.30 1048 9e 4.11.0 5e 

Jongens Pup A, 2e j.: 60m: Ver: Kogel: Totaal: Plaats:   

Jorrit Leistra 11.5 2.35 4.75 762 9e   

Meisjes D: 600m: Plaats: Kogel: Plaats: Speer: Plaats:  

Geesje Nijmeijer 2.22.0 10e 3.93 11e 8.20 5e  

Jongens D: 1000m: Plaats: Kogel: Plaats: Speer: Plaats:  

Jari van Ravenstein 3.23.0 2e   17.94 3e  

Lennert Petter   6.67 4e 23.09 2e  

Meisjes C: 80m serie: 80m finale: Plaats: 600m: Plaats: Ver: Plaats: 

Christa Smitstra 12.0 12.5 4e   3.92 2e 

Wieke Nijmeijer    2.56.0 5e   

 Hoog: Plaats: Speer: Plaats: Discus: Plaats:  

Christa Smitstra 1.30 2e      

Wieke Nijmeijer   9.49 7e 10.69 4e  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Martini Werpbokaal te Groningen op 29 augustus 2008. 
 

Jongens C discus:   Pim Wubben   42.95   1
e
 

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

Finale Deltion IJsseldelta Baancircuit te Zwolle op 30 augustus 2008. 
 
Vrouwen Masters: 
Kogel: Jana Posthumus V45 5.61 3e 
Speer: Jana Posthumus V45 13.48 3e 
Mannen Masters: 
100m: Harm Bakker M60 15.95+ 3

e
 

200m: Harm Bakker M60 33.08+ 2
e

400m: Harm Bakker M60 1.10.08+ 2
e
 

5000m: Wolter vd Veen M4518.18.94 1
e
 

 Egbert Vink M35 18.28.70 2
e
 

Kogelsl.: Hans Spitzen M55 26.60+ 2
e
 

Speer: Hans Spitzen M55 36.90 3
e
 

 Egbert Vink M35 29.39 5
e

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



Open NNK Meerkamp te Stadskanaal op 30 en 31 augustus 2008. 

            

Jongens A 100m: Ver: Kogel: Hoog: 400m: 110mH: Discus: Polsh: Speer: 1500m: Tot.: 

 3 Yoran van Dalen 12.82 5.47 8.97 1.75 55.97 21.13 25.09 2.70 38.35 5.20.31 4329 

Jongens B 100m: Ver: Kogel: Polsh: 110mH: Discus: Hoog: Speer: 1500m: Tot.:  

10 Joey Woudstra 12.68 5.24 8.89 0.00 19.03 22.51 1.71 30.94 5.43.69 3318  

14 Gerdo van Dalen 13.76 4.67 9.85 0.00 21.94 29.94 1.53 32.91 6.25.85 2739  

15 Lowie vd Woude 14.87 3.84 7.20 1.80 21.80 13.92 1.59 29.24 4.52.06 2537  

18 Nathan vd Heide 12.26 4.88 7.36 0.00 22.19 21.30 0.00 21.59 6.29.86 2121  

19 Kevin Duin 13.33 4.84 7.57 0.00 20.99 12.25 0.00 18.69 dnf 1656  

Jongens C 100m: Ver: Kogel: Hoog: 100mH: Discus: Speer: 1000m: Tot.:   

 9 Pim Wubben 13.69 4.57 12.44 1.45 20.33 36.16 34.86 3.44.16 4194   

14 Frank Wibbelink 14.15 4.52 6.94 1.40 21.47 19.14 20.68 3.49.70 3224   

16 Vincent Spitzen 16.76 3.36 5.93 1.35 23.78 16.96 22.11 4.16.41 2378   

Jongens D 80m: Ver: Speer: 80mH: Hoog: Kogel: 1000m: Tot.:    

 8 Martijn de Vries 12.12 4.04 32.69 17.95 1.40 7.33 3.37.48 2975    

 9 Tim de Boer 12.49 3.86 28.04 16.86 1.40 7.34 3.24.69 2965    

11 Jari van Ravenstein 12.17 4.28 13.45 17.12 1.35 6.87 3.21.16 2752    

12 Wesley Smid 12.14 3.90 24.52 15.80 1.30 7.20 4.12.10 2691    

21 Dennis Nieuwenhuis 13.97 3.07 18.24 33.25 1.05 7.03 4.42.40 1543    

Vrouwen Masters 80mH: Hoog: Kogel: 200m: Ver: Speer: 800m: Tot.:    

 2 Grietje Boxum 32.84+ 0.95 5.89 44.85 2.31 12.98 dns 914    

Meisjes B 100mH: Hoog: Kogel: 200m: Ver: Speer: 800m: Tot.:    

 8 Evelien Wemes 22.94 1.19 6.45 34.25 3.27 16.60 2.57.28 1705    

Meisjes C 80mH: Hoog: Kogel: 150m: Ver: Speer: 600m: Tot.:    

17 Christa Smitstra 17.00 1.25 7.51 22.60 3.76 18.76 2.10.43 2477    

23 Wieke Nijmeijer 30.05 0.00 4.91 28.55 2.36 9.01 2.48.14 515    

Meisjes D 60mH: Hoog: Speer: Ver: Kogel: 600m: Tot.:     

 9 Ellen Jansen 12.66 1.30 14.79 3.74 7.55 1.52.25 2274     

12 Ryanne Bekius 12.89 1.25 23.64 3.64 8.53 2.14.94 2182     

17 Sandra Boxum 13.39 1.25 11.29 3.86 7.57 2.04.37 1980     

20 Claudia Oosterkamp 14.52 1.15 16.03 3.15 5.70 1.54.38 1794     

22 Saskia Veen 12.51 1.25 10.39 3.60 7.28 2.26.07 1771     

23 Mathilde Spitzen 13.62 1.35 10.00 3.10 7.58 2.18.11 1722     

25 Astrid Wibbelink 14.08 1.30 12.80 3.17 7.33 2.23.19 1681     

Iris Oost 13.83 1.15 15.48 3.00 7.70 2.25.11 1621     

30 Geesje Nijmeijer 30.05 0.85 9.13 2.15 3.50 2.31.72 533     
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NNK C/D-junioren te Emmen op 6 september 2008. 

          

Meisjes D:      Jongens D:   

1000m: Geesje Nijmeijer 4.11.40 5e    80m: Jari van Ravenstein 11.98 serie 

60mHor: Ryanne Bekius 13.02 4e    1000m: Jari van Ravenstein 3.21.62 1e 

Ver: Ryanne Bekius 3.80 6e    Ver: Jari van Ravenstein 3.96 9e 

Kogel: Geesje Nijmeijer 4.22 7e    Kogel: Lennert Petter 6.56 10e 

Discus: Ryanne Bekius 16.17 4e    Discus: Lennert Petter 17.63 7e 

 Geesje Nijmeijer 8.69 7e    Speer: Lennert Petter 18.01 6e 

Speer: Ryanne Bekius 24.51 1e    Meisjes C:   

 Geesje Nijmeijer 6.08 9e    Ver: Wieke Nijmeijer 2.46 11e 

Jongens C:      Kogel: Wieke Nijmeijer 4.68 6e 

Kogel: Pim Wubben 11.94 3e    Discus: Wieke Nijmeijer 12.17 5e 

 Marco Jonkman 7.79 6e    Speer: Wieke Nijmeijer 9.00 6e 

Discus: Pim Wubben 42.55 2e        

 Marco Jonkman 24.08 5e        
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Werpavond te Zwolle op 11 september 2008. 
 
Mannen Masters: 
Kogel: Hans Spitzen M55 9.14 1

e

 
Discus: Hans Spitzen M55 31.00 1e 
Kgelsl.: Hans Spitzen M55 27.35 1

e



NNK Pupillen te Heerenveen op 6 september 2008. 

              

MPC 40m: Hoog: Balw.: Tot.: Pl.: 600m: Pl.:   Estafettes:      

Thirza Kuiper 7.8 0.80 13.43 763 6e 2.32.5 9e         

Cayla Venerius 8.7 0.95 10.96 692 7e     MPB 4x40m: 28.1 1e  

JPC 40m: Ver: Balw.: Tot.: Pl.: 600m: Pl.:   JPB 4x40m: 26.9 2e  

Wolter Nijmeijer 9.7 2.10 11.86 419 10e 2.58.3 15e   MPA 4x60m: 39.9 8e  

JPC 40m: Hoog: Balw.: Tot.: Pl.: 600m: Pl.:   JPA 4x60m: 39.8 6e  

Remco Mulder 8.1 1.00 15.54 896 5e 2.27.6 8e       

MPB 40m: Ver: Balw.: Tot.: Pl.: 1000m: Pl.:       

Soraya Servage 6.8 3.11 21.55 1221 1e 3.51.3 1e       

JPB 40m: Hoog: Kogel: Tot.: pl.: 1000m: pl.:       

Eric Stuiver 7.3 1.00 4.75 1106 6e 4.13.4 13e       

JPB 40m: Ver: Balw.: Tot.: pl.: 1000m: pl.:       

Bram Bijdevaate 7.1 3.17 23.04 1191 6e 4.09.3 11e       

Kevin Boes 7.3 3.33 22.45 1175 7e         

Wesley Hoekstra 7.1 3.03 16.75 1074 9e 3.52.1 5e       

Peter Hoekstra 8.9 2.34 9.05 508 13e         

MPA, 1e jaars 60m: Ver: Balw.: Tot.: Pl.: 1000m: Pl.:       

Iris de Boer 10.3 3.32 14.29 1011 9e 4.31.0 10e       

MPA, 1e jaars 60m: Hoog: Kogel: Tot.: Pl.: 1000m: Pl.:       

Stefanie Mannes 10.3 1.00 5.35 1106 2e 4.03.0 4e       

Lara van Ravenstein 10.8 1.05 5.36 1077 4e 4.02.8 3e       

MPA, 2e jaars: 60m: Hoog: Kogel: Tot.: Pl.:         

Corinne Roorda 11.0 1.00 5.56 1028 20e         

JPA, 1e jaars 60m: Ver: Balw.: Tot.: pl.:         

Julian Vreeling 9.4 3.54 19.72 1275 5e         

Nick Rodermond 9.5 3.29 24.30 1270 6e         

JPA, 1e jaars 60m: Hoog: Kogel: Tot.: Pl.: 1000m: Pl.:       

Obbe Tibben 10.5 0.90 3.84 898 12e 4.21.7 14e       

JPA, 2e jaars 60m: Hoog: kogel: Tot.: Pl.:         

Jorrit Leistra 10.8 1.00 4.66 993 12e         
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Nationale D-spelen te Amsterdam op 7 september 2008. 
 
Jongens D, 1

e
 jaars: 

1000m: Tim de Boer 3.17.19 15
e
 

Jongens D, 2
e
 jaars: 

1000m: Martijn de Vries 3.17.07 19
e

 
Meisjes D, 2

e
 jaars: 

1000m: Ellen Jansen 3.18.22 8
e
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Werpavond te Zwolle op 11 september 2008. 

 
Mannen Masters: 
Kogel: Hans Spitzen M55 9.14 1

e

 
Discus: Hans Spitzen M55 31.00 1e 
Kgelsl.: Hans Spitzen M55 27.35 1

e

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Open NNK Sen., Masters en A/B-junioren te Steenwijk op 14 september 2008. 

 
Jongens B: 
100m: Nathan vd Heide 12.25 2

e
 

 Kevin Duin 13.29 4
e
 

 Pim Wubben 13.85 6
e
 

200m: Nathan vd Heide 25.42 serie 
                       Fin.: 25.23 5

e
 

 Kevin Duin 27.02 serie 
1500m: Lowie vd Woude 4.42.71 6

e
 

Ver: Nathan vd Heide 4.98 4
e
 

Hoog: Pim Wubben 1.50 6
e
 

Speer: Gerdo van Dalen 35.64 4
e
 

Meisjes B: 
1500m: Simone Westerbeek 6.08.88 6

e

 
Jongens A: 
4x100m: Start ’78 50.31 1

e
 

Hoog: Yoran van Dalen 1.75 1
e
 

Speer: Yoran van Dalen 39.00 2
e
 

Mannen Masters: 
100m: Harm Bakker M60 16.11 4e 
200m: Harm Bakker M60 32.19+ 4e 
400m: Harm Bakker M60 1.10.99 2e 
Speer: Hans Spitzen M55 37.78 1

e
 

Vrouwen Masters: 
1500m: Trees van Veen V45 6.27.86 2

e
 

Speer: Lysbeth Gijsen V40 31.52 1
e

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



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

dinsdag 5 augustus Diever dinsdag 19 augustus  Diever

H 10km 6e Klaas de Haan 38.56 H 10km 1 Jan Scheenstra 33.36

23 Jan Bos  50+ 44.59 2 Jan de Lange  50+ 37.04

30 Jan Nijmeijer  50+ 50.56

H 5km 5 Freddie Bouma  40+ 18.15 zaterdag 23 augustus Bovensmilde

D/H  2,5km ? Geesje Nijmeijer 11.29 H 1/2 mar 2 Jan Scheenstra 1.14.49

23 Wieke Nijmeijer 16.45 H50 1/2 mar 1 Jan de Lange 1.23.25

28 Wolter Nijmeijer 19.10

zaterdag 23 augustus Sibculo (Aquaklimcross)

donderdag 7 augustus Makkum H 12km 8 Egbert Vink 57.09

H 10km 11 Jan de Groot  40+ 39.59 H40 12km 12 Jebbe Westerbeek 1.00.55

H50 12km 1 Klaas vd Veen 52.06

zaterdag 9 augustus  Oude Willem H40 6km 13 Jebbe Westerbeek 29.50

H40 16,2km 4 Jacob Dolstra 1.15.54 15 Ron Bos 30.36

D45 3km 1 Grietje Boxum 17.44 D 6km 13 Margreet Wagteveld 35+ 33.39

M12jr 3km 1 Sandra Boxum 16.33 19 Simone Westerbeek mb 37.40

zaterdag 9 augustus  De Blesse zaterdag 23 augustus Hollandscheveld

H 10km 1 Jan Scheenstra 34.11 D 10km 1 Jazlin Ruinemans 41.43

H40 10km 6 Freddie Bouma 38.35 H50 10km 3 Jan Groen 38.15

7 Klaas de Haan 39.01 H 5km 12 Patrick Postma  jb 17.52

10 Eddy Oosterkamp 43.10 H40 5km 1 Heerke Postma 18.22

13 Berry Pees 48.26

15 Jaap van Weenen 50+ 49.08 dinsdag 26 augustus  Berkum

16 Jan Nijmeijer  50+ 51.06 D 10km 89 Henny Lukens 60+ 57.56

Hneo 5,5km 1 Stefan Postma 19.02

Dneo 5,5km 3 Simone Westerbeek 29.02 dinsdag 26 augustus  Diever  9e Brinkloop

Ds 5,5km 2 Nynke de Lange 25.53 H 10km 3 Klaas de Haan  40+ 38.49

D35 5,5km 7 Wilma van Galen 26.23

11 Anny Vrielink 29.37 donderdag 28 augustus  De Wijk

J tm15 2,2km 2 Lowie vd Woude 9.52 Hs 10km 1 Jan Scheenstra 34.00

5 Tim de Boer 10.48 H40 10km 1 Peter Visser 33.15

6 Jari van Ravenstein 11.32 H50 10km 4 Jan de Lange 37.11

Mtm 15 1,4km 4 Ellen Jansen 7.09 D 5km 2 Jazlin Ruinemans 19.22

8 Wieke Nijmeijer 11.06 H 5km 3 Stefan Postma 16.51

Mtm11  975m 2 Claudia Oosterkamp 3.31 15 Egbert Vink 19.21

5 Anika Westerkamp 3.53 31 Jari v Ravenstein 22.08

7 Lara van Ravenstein 4.05

8 Geesje Nijmeijer 4.16 zaterdag 30 augustus  Sneek  SBS-loop

9 Iris de Boer 4.32 H35  20km 22 Raymon Blaeser 1.35.31

Jtm8  650m 7 Jorit de Haan 2.52 H45 20km 8 Jan Groen 1.19.49

13 Wolter Nijmeijer 3.29 16 Hans Versteeg 1.27.03

H 10km 8 Egbert Vink 38.28 H55 20km 2 Jan de lange 1.18.39

 

dinsdag 12 augustus Diever 7e Brinkloop woensdag 3 september Zuidwolde

H 10km 5 Jan de Lange  50+ 38.17 H40 10km 5 Jan de Groot 39.25

6 Klaas de Haan  40+ 38.25 H 5km 13 Egbert Vink 19.06

D 5km 1 Nynke de Lange 20.20  77 Anne Bartelds 60+ 25.02

D 5km 2 Jazlin Ruinemans 19.05

dinsdag 12 augustus  Emmen m tm 11 2km 1 Claudia Oosterkamp 8.11

H35  6,3km 5 Egbert Vink 24.17

H45 6,3km 46 Anne Bartelds  60+ 35.18 zaterdag 6 september Ruinerwold

H 10km 1 Jan Scheenstra 33.41

zaterdag 16 augustus  Zwartsluis 12 Egbert Vink 40.46

H 12,5km 1 Wolter vd Veen 47.14 H40 10km 5 Heerke Postma 38.08

3 Klaas vd Veen 48.17 19 Eddy Oosterkamp 42.24

11 Freddie Bouma 51.03 27 Jacob Dolstra 43.48

23 Ron Bos 55.16 D 10km 2 Jazlin Ruinemans 40.47

28 Jacob Dolstra 56.23 H 5km 6 Stefan Postma 16.59

D 12,5km 3 Margreet Wagteveld 1.00.29 9 Patrick Postma 17.34

43 Anne Bartelds 60+ 25.08

Uitlslagen: E-mail: j.m.hes@planet.nl meisjes  2km 3 Claudia Oosterkamp 8.11



KOMENDE BAAN- EN LOOPWEDSTRIJDEN / WANDELAGENDA

 

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

Telefoon: 0513-688058. Banknummer: 36.12.20.030.

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

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

Inschrijven boslopen/coopertesten 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

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

t/m 19 oktober 2008, zie clubblad augustus 2008, of www.start78.nl

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

25 oktober Dwingeloo AVD-cross alle klassen 11.15 uur

25 oktober Harderwijk crossloop 10km-8,8km-5,5km-2,5km-2km-1,5km 13.30 uur

25 oktober Heerde wegloop 15km-10,8km-5km-2km-0,7km 10.20 uur

25 oktober Krommenie baan werpen senioren-masters-junioren )instuif 10.00 uur

25 oktober Workum wegloop 15km-10km-5km-2km 14.00 uur

26 oktober Bourtange wegloop 21,1km 14.00 uur

26 oktober Dronten bosloop 11km-8,3km-5,5km-2,8km 10.30 uur

26 oktober Enschede indoor senioren-masters-junioren 11.00 uur

26 oktober Harderwijk bosloop 15km-10km-5km-1,6km 10.30 uur

26 oktober Zwolle wegloop 15km-10km-5km-3km-1,5km 10.30 uur

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

01 november Lemele bosloop 10km-5km-2,5km-1km 12.30 uur

01 november TUK 1e bosloop alle klassen 11.00 uur

02 november Haaksbergen wegloop 11,2km-8,4km-5,6km 11.00 uur

02 november Sneek wegloop 8,5km 11.00 uur

02 november Terschelling wegloop/bosloop 42,2km-21,1km 12.30 uur

08 november Dronten crossloop 9km-4,5km 11.40 uur

08 november Epe 1e wedstrijd Gelders-Overijsselse crosscompetitie 10.30 uur

08 november Hollandscheveld crossloop 7km-3,5km-1km-0,4km 13.30 uur

08 november Oudemirdum wegloop 16,1km-10km-5km 11.00 uur

08 november Utrecht indoor junioren 10.00 uur

09 november Deventer baan 100km 08.00 uur

09 november Emmeloord wegloop 15km-12,5km-10km-7,5km-5km-2,5km 11.00 uur

09 november Leeuwarden 1e Running Center Crosscompetitie alle klassen 11.30 uur

12 november Hoogeveen baan coopertest 19.30 uur

15 november Amsterdam indoor junioren-CD 11.00 uur

15 november Heerde indoor junioren-BCD/pupillen 09.00 uur

15 november Heerenveen heideloop 8km-3km 10.30 uur

15 november Leens wegloop 42,2km-21,1km 11.00 uur

15 november Ommen bosloop 11,6km-7,6km-4km-1,6km 13.30 uur

15 november Stadskanaal indoor senioren/masters/junioren/pupillen ?

16 november Groningen parkloop 16km-13km-10km-7km-4km 10.00 uur

16 november STEENWIJK baan coopertest 12 minuten en 6 minuten 11.00 uur

22 november Beerta wegloop 14km-12km-10km-8km-6km-4km-2km 14.00 uur

22 november Den Ham bosloop 10km-5km-1,5km 13.30 uur

22 november Wommels wegloop 21,1km-10km-5km 11.00 uur

22 november Zwolle wegloop 42,2km 10.00 uur

23 november Harderwijk bosloop 15km-10km-5km-1,6km 10.30 uur

29 november Franeker wegloop 21,1km-16,1km-10km-5km 11.00 uur

29 november Norg crossloop 8,7km-1,8km-1,4km-0,9km-0,5km 13.15 uur

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


