


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 2002 en later € 17,45 € 12,25

Pupillen C 2001 € 20,90 € 12,25 € 6,60

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

Pupillen A 1998/1999 € 22,45 € 12,25 € 6,60

Junioren D 1996/1997 € 26,60 € 12,95 € 11,80

Junioren C 1994/1995 € 26,60 € 12,95 € 11,80

Junioren B 1992/1993 € 30,60 € 12,95 € 11,80

Junioren A 1990/1991 € 30,60 € 12,95 € 11,80

Senioren/ Masters 1989 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 3643 8124 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
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In dit nummer 

 

Redactioneel 
door Sietske Sterkenburgh 

Beste lezers, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De herfst is alweer in volle gang. Regen, harde wind en  
natte paden zijn er weer in overvloed. Dus is het een 
kwestie van goed kleden tijdens de trainingen, want een 
kou heb je zo te pakken. Zelf vind ik dit een moeilijke 
periode qua temperatuur. De ene avond is het rond het 
vriespunt en denk ik, had ik toch maar iets meer 
aangetrokken en een paar dagen later loop je met 13 
graden Celsius en heb je weer te veel kleren aangetrokken. 
Maar ik ben gelukkig niet de enige die dat heeft, want in de 
training hoor je vaak dezelfde klachten. Het is gewoon 
moeilijk, goed kijken dus van te voren hoe de temperatuur 
is. Daarnaast is het toch ook echt vervelend dat het zo snel 
donker wordt. Ik mag graag in de bos hardlopen maar als je 
overdag werkt, zit dat er dus niet in. Gelukkig lukt het mij 
eigenlijk wel altijd om in ieder geval in het weekend een 
ronde door de bos te lopen. Ach, november is een donkere 
maand maar in december komt de gezelligheid van Kerst 
er alweer aan en lopen we gezellig langs alle verlichte 
versieringen. Zo had trainer Thijs Stienstra vorig jaar een 
speciale “verlichte” route uitgestippeld door Steenwijk 
West. Dat was zeker interessant. Wat je daar allemaal voor 
verschillende verlichtingen ziet, is niet te beschrijven. Maar 
moet je zelf een keer hebben gezien. 
 
Oktober is altijd een beetje een rare maand voor de 
atletiek. De baanatletiek is afgelopen en de crossen en de 
indoorwedstrijden zijn nog niet op volle gang. Hierdoor 
hebben we geen wedstrijdverslagen in deze Starter. Maar 
we hebben genoeg andere verslagen, zoals het verslag 
van Wim van Oosten waarbij terug wordt gekeken op de 
huttentocht die was georganiseerd door Folkert en Marrie 
afgelopen augustus. Trainer Bennie Overvelde van de 
wandelgroep geeft een kijkje in zijn training. Jannie 
Kielema heeft een verslag geschreven over het World 
Servant project in Haïti. En ook vaste rubrieken zoals 
“Gerstenat en vette friet”, “Rode wijn en naaldhakken” en 
“het estafettestokje” ontbreken niet in deze Starter. 
 
Wij wensen je veel leesplezier toe. 
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Van de voorzitter 
Door Rob van der Wel 

 

Dit wordt mijn laatste stukje ‘van de 
voorzitter’. Niet iets om dramatisch over te 
doen; voor mij begint er nu een nieuwe 
levensfase. Een periode waarin ik niet 
meer hoef te werken, want ik ga vervroegd 
met pensioen. Een periode ook, waarin ik 
geen voorzitter meer zal zijn van Start’78, 
maar waarin jullie mij toch nog regelmatig 
zullen kunnen treffen in de kantine of 
tijdens het training geven. Moet ik dan nu 
terugkijken en een heel verhaal schrijven 
over alles wat er gebeurd is in de 18 jaren 
dat ik voorzitter was? Dat doe ik maar 
niet… Er zijn hoogtepunten geweest, 
waarvan de realisatie van ons clubgebouw 
en de atletiekbaan wat mij betreft het 
meest belangrijk is geweest. Tegenover 
hoogtepunten staan de dieptepunten, ik 
denk daarbij aan de mensen die zijn 
overleden tijdens mijn voorzitterschap. 
Wat ik het meest belangrijk vind aan 
atletiek is, dat er voor iedereen altijd iets te 
vinden is waar hij of zij in kan uitblinken of 
(ook heel belangrijk) het gewoon leuk vindt 
om ‘iets met het lijf te doen’ zonder daarin 
een uitblinker te zijn. Natuurlijk… iedereen 
denkt bij atletiek het eerste aan hardlopen. 
Maar er is zoveel meer.  
Ik ben van mening dat ieder mens iets aan 
sport moet doen, het lichaam is gemaakt 
om te werken en zonder goed en 
verstandig onderhoud loopt uiteindelijk 
iedere machine vast. Atletiek, de moeder 
van alle sporten, biedt daarvoor alles. 
En dan nu… geen voorzitter meer straks. 
In de maand maart, tijdens de Algemene 
Ledenvergadering, leg ik mijn functie neer. 
Vind ik het dan niet leuk meer? Mijn 
antwoord is dan, ja nog steeds wél. 
Daarom stop ik ook nu ik het nog leuk 
vind. Je moet niet doorgaan met iets 
wanneer je het niet langer leuk vindt of er 
geen uitdaging meer in ziet. Dan ben je te 
lang door gegaan, wat niet goed is voor 
jezelf én de vereniging. 
Op tijd stoppen dus en mijn tijd is nu 
gekomen. Ik doe dat ook in vol vertrouwen 
dat de nieuwe voorzitter die straks zal 
worden gekozen, dat met heel veel 
energie zal gaan doen. Nieuwe 
uitdagingen zal zien, nieuwe kansen. Oók 

in die zin is het goed dat er nu een 
wisseling van de wacht komt. 
Natuurlijk zal het wel even wennen zijn. Ik 
ken de vereniging van binnen en van 
buiten; iedereen kent mij ook. Het zal 
anders worden, maar –dat is mijn stellige 
overtuiging- niet minder. En dan nu mijn 
laatste stukje. Ik vertrek op 21 december 
voor een periode van drie maanden naar 
Australië en kom vlak voor de Algemene 
Ledenvergadering terug. Op tijd dus, om 
tijdens die vergadering het stokje over te 
dragen aan de nieuwe voorzitter. 
Ieder lid kan zich voor die functie 
beschikbaar stellen, maar het is de 
vergadering die iemand benoemt. Een 
zeer belangrijke bevoegdheid dus! 
Meestal is het dan zo dat het bestuur een 
kandidaat voordraagt en dat die kandidaat 
zich tijdens de vergadering voorstelt en 
zijn beschikbaarheid motiveert.  
Gelukkig heeft het bestuur een kandidaat 
gevonden die bereid is een plekje op te 
schuiven. Het zal jullie waarschijnlijk niet 
verbazen dat Hendrik Jan Doevendans die 
kandidaat is. Hendrik Jan (HJ in het kort) 
draait al enige tijd mee in de vereniging én 
in het bestuur. Hij onderhoudt –samen met 
Rob de Jong- onze website, hij is lid van 
de redactie, vanuit het bestuur is hij één 
van de personen die het contact met de 
gemeente onderhoudt, kortom… hij doet al 
veel en ik heb dan ook hoge 
verwachtingen van hem. 
Wanneer de ledenvergadering besluit om 
hem te kiezen, dan zal er een frisse wind 
gaan waaien door Start’78. Bepaalde 
zaken (en taken) zullen anders worden 
georganiseerd, het stof zal van 
vastgeroeste structuren worden geblazen 
enzovoort. We zullen merken dat HJ 
straks aan het roer staat! 
Ik hoop dat jullie hem vertrouwen zullen 
schenken, zullen helpen daar waar kan, 
daar waar hij jullie hulp vraagt en daar 
waar jullie zien dat er hulp nodig is. De 
vereniging zijn we immers met z’n allen. 
En dan nu mijn laatste woorden: beste 
leden, ik dank jullie voor alles wat wij 
samen hebben bereikt en voor het 
vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven. 
Samen, daar draait het om. Ik wens jullie 
fijne feestdagen toe en een heel goed 
2009.  
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De 30 van de 30e op 30 
december 2008 

 
Na het succes van de afgelopen jaren, 
organiseren we ook aan het einde van dit 
jaar weer de 30 van de 30e, welke zoals 
gewoonlijk zal plaats vinden op dinsdag 30 
december. 
 
Er zijn weer nieuwe prachtige routes 
uitgezet. De route en de snelheid wordt 
bepaald door een voorloper. Bij de 
duurlopen zijn onderweg 
verversingsposten aanwezig. 
 
Na afloop is er gelegenheid tot douchen 
en het nuttigen van een oudejaarsdrankje. 
Tijdens de nazit vindt de prijsuitreiking van 
de LA-competitie plaats. 
 
Het volledige programma luidt: 
 
gezellige duurlopen van 30 km en 10km 
Voor lopers met respectievelijk meer en 
minder kilometer in de benen 
 
een wandeling van 10km 
voor de sportieve wandelaars 
 
De 30km zal afhankelijk van de opkomst in 
twee groepen worden gelopen. 

• De eerste groep vertrekt om 
13:00uur en loopt in een tempo 
van 9 á 10km/h. 

• De tweede groep vertrekt om 13:15 
en loopt in een tempo van 12km/h. 

 
De 10km wordt eveneens in twee groepen  

• De sportieve wandelgroep vertrekt 
om 13:30 

• De loopgroep start om 14:15 uur 
en gaat in een rustiger tempo, 
geschikt voor elke recreant. 

 
Alle groepen vertrekken vanaf de kantine 
van av Start ’78 aan de Middenweg 22 te 
Steenwijk. 
Mogelijk verplaatsen we ons eerste met de 
auto naar de werkelijk startplaats van de 
10km. 
 
De deelname aan de duurlopen en de 
wandeling is geheel gratis en ook 

toegankelijk voor niet-Start’78-leden. 
Opgave vooraf is niet nodig. 
 
Voor meer informatie over het lopen:  
Folkert Sterkenburgh 
Schoterlandseweg 6  
8455 JG  KATLIJK 
Tel. (0513)-682524 
fsterkenburgh@gmail.com 
 
 
Voor meer informatie over het wandelen: 
Bennie Overvelde 
Heerenveenseweg 186 
8471 ZC  WOLVEGA 
tel: (0561)-615687 
b_overvelde@hotmail.com 
 
 

CHINEES BUFFET 
 
Op dinsdag 30 december 2008 vanaf 
19:00uur 
 
Na de 30 van de 30e zal in de kantine van  
start ’78 een chinees buffet klaar worden 
gezet waarna we swingend het jaar uit 
zullen gaan. 
 
Voor het buffet met een kopje koffie of 
thee vragen wij €12,50 p.p., u mag dit ter 
plaatse betalen. De overige drankjes zijn 
voor eigen rekening. 
 
Het je zin om erbij te zijn? Meldt je dan tot 
uiterlijk maandag 22 december ’08 aan bij 
de kantine commissie: 
P.Weerman@kpnplanet.nl 
 
De kantine commissie 
 
 

Jurycursus 
Aan alle leden (vanaf 16 jaar) en 

ouders/verzorgers. 

 
Het is al weer 2 jaar geleden, dat er een 
jurycursus gegeven werd. 
Onlangs moesten een paar juryleden 
bedanken, wegens ziekte en verhuizing. 
Dus nieuwe juryleden zijn van harte 
welkom! Ook zonder afzeggingen zijn 
nieuwe juryleden heel gewenst! 
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Deze winter (in 2009) wil ik een 
jurycursus- algemeen organiseren bij ons 
in de kantine. 
De cursus is gratis en als je een diploma 
hebt, jureer je alleen bij Start’78 en men 
moet niet perse bij alle wedstrijden 
jureren. 
De opzet van de cursus is m.i.v. vorig 
seizoen anders geworden. 
Duur van de cursus: 4 avonden (1 per 
week). Op maandag of woensdag. 
 
De cursus: 

Drie weken voordat de cursus begint, krijgt 
men het theorieboekje. 
Deze kan men tevoren doorlezen. 
Eerste les  :alles over lange, korte 
loopnummers en horden. 
Tweede les : alles over hoogspringen, 
polshoog, verspringen en hink-stap-
sprong. 
Derde les : alles over kogelstoten, 
kogelslingeren, speer-en discuswerpen. 
Vierde les : Algemene vragen en de toets. 

Voor elke les leer je thuis uit het boekje 
over de onderdelen die dan besproken 
worden. 
De lessen zijn voor een klein gedeelte 
binnen , maar worden grotendeels buiten 
in de praktijk gegeven. 
 
Uit ervaring is gebleken,dat, als je meer 
‘spelregels”kent, atletiek veel leuker wordt. 
Ben je/u enthousiast geworden , of wil je/u 
gewoon graag helpen, omdat je/uw kind 
toch aan een wedstrijd meedoet? Geef je 
dan op, z.s.m. nadat je/u dit gelezen hebt! 
Een persoon heeft zich al opgegeven!  
 
Opgave en meer informatie bij: 
NelZwerver 
Tel: 0521-381285 
e-mail: famzwerver@gmail.com 
 

    

Jarig in december  

 

    

         

Alvast van harte gefeliciteerd en      

een fijne dag toegewenst namens 
'Start 78'     
         

         

         

         

1-12 Helma Wemer 10-12 Henk Veenstra 21-12 Marry van Oosten 

2-12 Iddo de Jong 11-12 Folkert Braad 21-12 Obbe Tibben  

3-12 Tom Biermans 11-12 Jolanda Eggink 22-12 Marleen Janssen 

3-12 Tineke Boes 14-12 Jan van Bemmel 23-12 Elize Stiemer  

5-12 Lowie van der Woude 14-12 Harry van Dalfsen 24-12 Willem Fokkert 

6-12 Renie Kroon 15-12 Helga Dekker 26-12 Bram Eikelboom 

7-12 Ron Bos  15-12 Ivonne Wessels 27-12 Alien Stuifzand 

7-12 Else Henneke 15-12 Merel Winters 28-12 Marten Algra  

7-12 Patricia Schram 17-12 Marte Naaktgeboren 28-12 Roelie Rozendal 

10-12 Trijntje Halman 18-12 Edwin de Boer 28-12 Alie Smook  

10-12 Jan Pol  18-12 Ineke van Dalfsen 29-12 Jan de Lange  

10-12 Rolien Polinder 20-12 Loes Moonen 30-12 Corien Zwerver 
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“De jeugd van 
tegenwoordig” 

Belevenissen van een recreatieve trainer 
 

Weer 3 atleten hebben mij verlaten om nu 
bij de grote jongens te gaan trainen. Tim, 
Jari en Martijn waren hier ook wel aan toe. 
Die mogen zich nu uitleven onder het 
toeziend oog van Feiko. Ook lijkt het wel 
of de groep A pupillen en D junioren zich 
steeds meer uitbreidt, maar dat komt door 
het vrij hoge opkomst percentage tijdens 
de trainingen. Erg goed! Mijn 
complimenten! Ook zijn er gelukkig weinig 
geblesseerden op het moment. Hier en 
daar valt Wesley S. nog wel eens 
waardoor hij nog meer last van zijn knie 
heeft dan hij al had, maar verder is het vrij 
rustig met blessures☺. Houden zo! 
De eerste wedstrijd van mijn favoriete 
crosscircuit is ook weer geweest. Ook veel 
jeugd atleten hebben zich een weg 
kunnen banen door de blubber van de 
Froskepolle in Leeuwarden. Hoewel het 
beter te doen was dan andere jaren was 
het alsnog erg glad. Toch is het elk jaar 
weer een hele uitdaging vind ik zelf. En ik 
denk dat ik wel namens meer mensen 
spreek. 
De eerste bosloop heeft de jeugd weer erg 
goed gelopen. Het kan nog wel eens 
spannend worden bij de D meisjes als 
Sandra B. zo dicht achter Claudia O. loopt. 
Ook de strijd tussen Jari van R. En Martijn 
de V. is nog niet gestreden, want die tijden 
lagen ook erg dicht bij elkaar. 
Helaas kon ik hier niet aanwezig zijn, want 
ik had mijn eerste AT cursus. Die ook erg 
interessant was. 
Erg leuk om te zien hoe andere trainers 
van andere verenigingen warming-ups 
verzorgen. Zo word je weer op ideeën 
gebracht voor nieuwe leuke oefeningen. 
De sintmaarten training was ook een groot 
succes, wel 9 atleten waren op de training 
waarvan nog de meesten A pupillen 
waren!!! Waar waren de D junioren? Ik 
vermoed dat die aan het profiteren waren 
van hun kleine broertjes en zusjes en dus 
zelf ook stiekem meegelopen hebben! 
Wist je dat: 

• Ik met de trainerscursus begonnen 

ben? 

 

 

• Er weer allerlei liefdes verhalen te 

vertellen zijn? 

• Christa S. met iemand “verkering” 

heeft om van al die andere 

stalkende jongen af te komen? 

• Deze “verkering” Bram W. betreft? 

• Hij het dus nog niet zo slecht 

getroffen heeft? 

• De msn naam van Saskia V. ook 

overspoeld is met 

liefdesverklaringen? 

• Mathilde S. er ook wat van kan? 

• Sandra B. & Ryanne B. de enigen 

zijn die alleen hun eigen naam in 

de msn naam hebben staan? 

• Astrid W. vond dat er een hele 

knappe jongen op de kermis 

rondliep? 

• Zij dit ons dan ook wel meer dan 3x 

heeft medegedeeld? 

• Jancko S. en Herwin S. wel erg op 

elkaar lijken? 

• Ik wel eens moeite heb om ze uit 

elkaar te houden? 

 

Gezellige avond  
25 oktober 2008 

 
Plaats delict:  Café de Karre 
Motief: overgang zomer-winter 

loopseizoen 
Tijdstip: zaterdagavond 25 oktober 

2008 tussen 21.00 en 1… 
2… 3.00 uur? 

Moordwapen:  Onbeperkt drinken 
 
Ongeveer 40 dinsdag- en 
woensdagavondlopers, met of zonder 
partner , kwamen op de uitnodiging van 
Rob en Thijs. Onder het genot van een 
drankje en lekkere hapjes, werd er druk 
gepraat, gekwekt, gelachen, overlegd, 
gehandeld,  ge.… De waarnemingen van 
deze verslaggever zijn misschien ook niet 
helemaal zuiver. Maar Hollands gezellig  
was het wel.  
Met een Bretonse groet, 
Patricia 
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Wéa, Jim 

 
 

Berg op berg af in 
Oostenrijk 

Door Wim van Oosten 

 
Of wel: mijn overdenking na de beleving 
van het derde jaar bergwandelen met de 
familie Sterkenburgh. De eerste nacht 
sliepen wij in een stapelbed voor zestien 
personen. Een matratzenlager noemen ze 
dat daar in de bergen. Hoe verzinnen ze 
het, acht plaatsen beneden en acht boven. 
Je ligt dan mannetje aan mannetje of 
vrouwtje, als sardientjes in een doosje in 
je eigen lakenzak, op je eigen 
kussensloop. Onze groep bestond uit vijf 
vrouwen en zeven mannen, dus hadden 
we nog wat extra ruimte. De tweede nacht 
was het krapper en dan lijkt het bijna op 
commando allen tegelijk omdraaien. Om 
22.00 uur is het dan Hüttenruhe dus 
nachtrust. Maar ja na de biertjes roept de 
wc, dus met zaklantaarn voorzichtig op 
pad. Ook hoor ik gesnurk, gefluit en 
gezaag. Ik heb mijzelf nog nooit horen 
snurken, maar volgens Gerard heb ik 
vannacht een dikke boom omgezaagd. De 
volgende dag wandelen wij met zijn 
twaalven op een rij tussen prachtige 
landschappen. Dit klinkt idyllisch, maar de 
werkelijkheid is een stuk harder. Met een 
rugzak op van 10 kilo sjouw je in één dag 
1200 meter omhoog. Berg op en berg af  

 
totdat je uiteindelijk drijfnat van het zweet 
of de regen doodmoe bij de volgende hut 
aankomt. Na een paar dagen ga je weer 
terug naar het dal, dus eigenlijk is dat 
geklim een zinloze bezigheid. Maar daar 
boven in de hut wordt het plots gezellig. 
We frissen ons op, drinken een biertje of 
wat en genieten van een heerlijk 
avondmaal. Dan nog even kletsen, het 
plan voor de volgende dag horen en de 
koffer in. Deze keer gescheiden kamers 
voor mannen en vrouwen, behalve de 
reisleider, die mocht bij de vrouwen. Hé 
Folkert is jarig, dus eerst zingen. Na het 
ontbijt gaan we eerst een stuk afdalen, 
drinken onderweg koffie met gebak en 
gaan dan weer klimmen naar de volgende 
hut. Ik zei het toch, het is zinloos gedoe, 
berg op berg af. Net voor het harder gaat 
regenen komen we bij de volgende hut. 
Ook daar weer de beloning van het natje 
en droogje en het vieren van Folkerts 
verjaardag met een glas cola waaraan 
uiteraard eerst een flinke scheut 
Berenburg is toegevoegd uit de door 
Sybrand meegesjouwde fles. Hoe doet ie 
het? Hij lijkt zo uit de bijbel weggestapt, 
loopt op sandalen als een gazelle, soms 
voor soms achter de groep en houdt 
ondertussen alles in de gaten. De 
volgende dag weer bergen en dalen, 
sneeuw op de toppen en een ijskoud 
bergmeertje. De “diehards” sprongen er 
moedig in, maar moesten met behulp van 
Berenburg weer op temperatuur gebracht 
worden. Gelukkig scheen de zon en we 
wandelden terug naar het dal tussen 
ontzagwekkende panorama’s, paarden, 
gemzen, marmotten, bloemen en 
alpenkoeien. De laatste nacht sliepen we 
in pension ROSE met warme douche. Het 
gaat snel voorbij die drie dagen 
bergklauteren. Je denkt nog eens terug 
aan de prachtige vergezichten als je 
hijgend op een bergtop stond en uitkeek 
over de besneeuwde bergen en zonnige 
wolken. En je denkt ook terug aan het 
wassen met koud water en het 
Oostenrijkse berghutten-eten met die taaie 
meelballen (Nudeln). Ook denk je met een 
blij gevoel aan de groep met al die 
bijzondere mensen. En nu is het voorbij, 
we gaan naar huis want we hebben nog 
een flinke rit voor de boeg. De 
nieuwelingen zijn nu ook ervaren 
bergwandelaars geworden. Zij kunnen  
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volgend jaar weer nieuwe nieuwelingen 
ondersteunen. Dus liefhebbers komend 
jaar opletten op de aankondiging of Folkert 
en Marrie de bergen weer horen roepen. 
Maar let wel op de eisen aangaande 
conditie en verdere ontberingen en nog 
afwachten of je wel door de ballotage 
komt. Ga ik volgend jaar weer? Misschien, 
wie weet, afwachten of ik mee mag. 
 
 

Sportief wandelen met 
een razende reporter 

Oktober 2008 
Een mobiele bewonderaar. 

 
Op een mooie woensdagavond met een 
lekker temperatuurtje kwam de 
wandelgroep bijna voltallig bij elkaar en 
deze keer in Wolvega. 
Zoals gewoonlijk iedere week weer een 
training mee te doen met een doel. 
Om sportief te bewegen en ook 
meedenken in het gebeuren. Het was een 
vrolijk gedoe voor aanvang. Op klokslag 
half acht moest de trainer ingrijpen en het 
werd muisstil. De uitleg van deze training. 
Een uur lang bewegen met het accent op 
het opbouwen naar een prestatie en het 
weer afbouwen. Gewoon een warming-up 
en een cooling-down. De trainer vermelde 
nog dat er deze keer ook vragen werden 
gesteld tijdens en na de training. We 
begonnen met een rustig tempo op weg 
naar een locatie. Dit keer het rondje 
Soolstede. 
Hier werden de eerste oefeningen gedaan. 
Veel arm en rompbewegingen. 
De looptechniek kwam aan de orde met 
enkele oefeningen plus een aantal 
versnellingen in wandeltempo uiteraard. 
Hierna moesten enkelen al vragen 
beantwoorden over wat we hebben 
gedaan en het waarom. De trainer maakte 
hieruit dat er goed werd geluisterd. Toen 
was het tijd voor de opdracht. De piek in 
de training zeggen we maar. Wij gaan 20 
minuten wandelen in een strak tempo met 
een lichte pasvergroting en denk om de 
armen die óók meedoen zegt de trainer 
vaak en hij gaat ons observeren als het 
ook wordt uitgevoerd. 
Hier wordt gretig gehoor aangegeven. 
Opeens komt er iemand op het parcours. 

 
Ook een wandelaar of een nieuw lid? Een 
indringer die de dames lastig valt! 
Dit voorval wekt vragen op. Het blijkt 
iemand met een praatbuis die hij steeds 
voor de neus van de wandelaars houdt. 
Een microfonisch onderhoud. 
Ik val hem niet verder lastig, want de 
wandelaars schijnen het ook amusant te 
vinden. Tijdens het observeren hoor ik 
hem vragen stellen over waar men mee 
bezig is. Mevrouw, mag ik u iets vragen? 
Jawel hoor. Waarom loopt u zo snel. 
Ik ben bezig met een opdracht van onze 
trainer en ik voel mij er heerlijk bij. 
Mevrouw, doet u alles wat die trainer 
zegt? Nee, ik doe wat ik kan doen en als 
het niet meer gaat, dan doe ik het rustiger 
aan. Mevrouw, praat u thuis wel eens over 
wat u hebt gedaan? Ja hoor, mijn man 
vraagt er altijd na. Meneer, waar is die dan 
die jullie dit aandoet. Dat is die man met 
dat rode jack en die grijze kuif. 
En zo gaat dit een tijdje door tot een 
mevrouw een tegenvraag stelt. 
Waar is dit voor? Komt dit in het plaatselijk 
dagblad, of een tijdschrift? 
Nee mevrouw, ik ben hier toevallig en 
nieuwsgierig naar wat jullie aan het doen 
zijn, en omdat ik dit graag mag zien dat 
mensen iets doen. En als hier toch een 
verslag van komt dan hoort u nog wel van 
mij, want ik zie jullie wel vaker. En ik heb 
die trainer wel vaker gezien, maar die wil 
ik niet storen omdat hij nadenken moet in 
de platen heb ik hem wel eens horen 
zeggen. De tijd is om. De  trainer stuurt 
hem na enig aandringen weg. Wandel 
bewust en babbelbuis gerust. 
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Verslag 
World 

Servants 
Project 

 
Noodhulp en reparatie na 

orkaanschade in Fermathe 
(Haïti) 

Jannie Kielema, Rennie Veenstra en Jan Vis 

 

Na de teleurstellende mededeling dat het 
oorspronkelijke project, de bouw van 
klaslokalen en woningen in Pedras 
Blancas Bolivia, niet door kon gaan, zijn 
we op vrijdag 3 oktober 2008 om 08.00 
uur vertrokken vanaf Schiphol naar het 
alternatieve project in Haïti, noodhulp en 
reparatie na de orkaanschade in 
Fermathe. Na een reis, via Madrid en 
Santo Domingo in de Dominicaanse 
Republiek, kwamen we op zaterdag 4 
oktober 2008 rond 20.00 uur plaatselijke 
tijd (04.00 u NL) aan in Port au Prince, 
vanwaar we in een open vrachtauto 
vertrokken naar de Baptist Haïtian 
Missionpost (www.BHM.org) in Fermathe. 
Onderweg daar naar toe brak een hevig 
onweer los, waardoor we doorweekt op de 
missiepost aankwamen.  
Maandag konden we dan eindelijk aan de 
slag en we zijn begonnen met het 
repareren van een golfplaten dak van een 
school ongeveer op een kwartier rijden 
van de missiepost. Van enkele klaslokalen 
was het dak compleet verdwenen. Na een 
dag hard werken was deze klus geklaard 
en konden de kinderen weer in hun 
klaslokalen om les te krijgen. 
Op dinsdag vertrokken naar een 
gemeenschap, genaamd Grande 
Savanne, op ongeveer 45 minuten rijden 
over zeer slecht begaanbare wegen van 
de missiepost. Daar troffen we 
aangrijpende situaties aan en zagen ook 
wat de orkanen hadden verwoest. 
Complete huisjes van bewoners in de 
bergen waren weggevaagd. We zijn 
begonnen met de bouw van een huisje oor 
een gezin bestaande uit vader, moeder en 
twee kleine kinderen, waarvan het huis 
compleet was verwoest. We troffen ze aan  

 

 
in een hutje, gemaakt van wat oude 
golfplaten met een oppervlakte van 
ongeveer 1,5 x 1,5 meter. Zeer schrijnend. 
Dit huisje lag tegen een berghelling en we 
moesten alle materialen, dus ook de 
bouwstenen, zand etc via een smal 
bergpaadje naar beneden brengen. Een 
zeer zware klus, waarbij de plaatselijke 
bevolking ook dapper meehielp met het 
dragen van betonblokken op hun hoofden. 
De bouw van dit huisje verliep zo 
voorspoedig dat we de dag erna al konden 
beginnen met de start van een tweede 
woning. Deze was voor een man, die in 
juni 2008 zijn vrouw plotseling had 
verloren, met drie kinderen. Ook zijn 
woning was compleet verwoest en moest 
inclusief de fundering weer helemaal 
opgebouwd worden. Nadat  
deze ook gestaag was gevorderd zijn we 
begonnen met een derde huisje voor een 
alleenstaande moeder met vijf kinderen. 
Zij was door haar man in de steek gelaten 
en stond er nu helemaal alleen voor. Ook 
haar huisje was compleet verwoest. We 
hebben ook voor haar een nieuw huisje 
gebouwd. Na twee weken hadden we de 
drie huisjes onder dak en waren diverse 
wanden al gestukadoord. 
Op woensdag 15 oktober hebben we de 
woningen tijdens een zeer emotioneel 
samenzijn aan de bewoners 
overgedragen. Zij zijn eigenaar geworden 
van een kwalitatief goede woning die een 
orkaan kan weerstaan. Dat was nl. ook het 
probleem doordat de mensen zeer arm 
zijn hebben ze geen middelen om 
kwalitatief goede huisjes te bouwen en 
gebruiken dus goedkoop materiaal wat vrij 
niet sterk genoeg is.  
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We hebben ook kennis kunnen maken met 
de Haïtiaanse cultuur. Zo hebben we twee 
kerkdiensten bezocht, één op de 
missiepost en één in de gemeenschap 
waar we bouwden. We mochten het Heilig 
Avondmaal vieren samen met de lokale 
bevolking. Een zeer bijzondere ervaring. 
Verder hebben we huisbezoeken afgelegd 
en hebben we iets kunnen zien van de 
Haïtiaanse leefwijze. Iedereen werd 
geconfronteerd met honger, lekkende en 
zeer kleine huizen, vaak niet groter dan 
onze badkamers.  De mensen vroegen 
allemaal of wij geld voor hen hadden om 
hun kinderen naar school te kunnen 
sturen. Wat ook uit de huisbezoeken naar 
voren kwamen, was het feit dat de 
mensen zeer afhankelijk van God leven. 
Hij zal hun voorzien in eten en scholing 
voor de kinderen. Dit soort ervaring 
werden ook elk avond gedeeld na het 
avondeten, en daar werd iedereen wel 
even stil van. 
In de plaatselijke “school” annex kerk 
mochten we dagelijks kinderwerk 
verzorgen. Het vertellen van Bijbelse 
verhalen met een creatieve toepassing 
voor de kinderen. Heel erg goed en 
dankbaar om te doen. 

 
Het was dus niet Bolivia, maar Haïti wat 
onze aandacht nodig had. Dit was een 
ingreep van God, en zo hebben veel 
deelnemers van de groep het ook ervaren. 
Voor de hele groep was dit een land dat 
ze nog nooit hadden bezocht, dus extra 
spannend was het wel. Na de berichten 
over de vele schade, aangericht door de 
oorkanen, was het voor iedereen een 
spannend avontuur. 
De dankbaarheid om dit project te mogen 
en kunnen doen overheerst en zo kijken 
we er ook op terug dankbaar dat we dit 
voor een ander hebben mogen doen, 
maar ook dat we weer veilig bij onze 
dierbaren mochten terugkeren. 
De mensen van de Baptist Haïtian 
Missionpost zetten het werk ter plekke 
voort, want er staan nog een aantal 
gezinnen op de lijst waarvan hun huizen 
herbouwd moeten worden. 
 
Met World Servants op pad gaan is meer 
dan ontwikkelingshulp, je stapt in een 
andere wereld die een blijvende indruk bij 
je zal achterlaten. Het motto van World 
Servants is ‘bouwen aan jezelf door te 
bouwen voor een ander’ 
Bent u of ben jij enthousiast geraakt voor 
het werk van World Servants en 
overweegt u of overweeg jij om ook eens 
deel te nemen aan een WS-project ?  
Neem dan gerust contact met me op. Mijn 
naam en telefoonnummer staan onder dit 
artikel.  
Ik geef graag informatie, ook aan groepen. 
U kunt World Servants natuurlijk ook 
financieel ondersteunen door donateur te 
worden voor een vast bedrag per jaar of 
een gift over te maken op: 
 
Giro 2155895 tnv World Servants 
Steenwijk 
Meer informatie op: 
http://www.worldservants.nl 
http://steenwijk.worldservants.nl/ 
 
Namens de World Servantsgroep 
Steenwijk 

Jannie Kielema 0521-513047 
kielema@gmail.com 
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Het estafettestokje 

 

Door Marianne………. kreeg ik het stokje 
in mijn hand gedrukt en ietwat onwennig 
zal ik proberen een stukje te schrijven. 
Wellicht een goed idee om mezelf gewoon  

 
maar eens voor te stellen omdat ik een 
nieuw lid ben. 
 
Mijn naam is Stephan Nijs. Op 20 maart 
1976 zag ik in Limburg (Weert om precies 
te zijn) het levenslicht. Ik was het tweede 
kind van mijn ouders maar wel op de voet 
gevolgd door mijn tweelingbroer die al snel 
achter mij aan kwam. 
 
Ik heb vanaf mijn achtste twee jaar op een 
internaat gewoond voor kinderen met een 
visuele handicap. Dit omdat ik door een 
genetische afwijking als kind al slechtziend 
was met uiteindelijk volledige blindheid tot 
gevolg. 
 
Wat dat betreft ben ik een stok(je) wel 
gewend; ik leerde op het internaat met een 
stok lopen, braille lezen enzovoort. 
Gelukkig kon ik hierna gewoon weer mijn 
lagere schoolcarrière oppakken op de 
basisschool in Weert. Na de middelbare 
school ben ik rechten gaan studeren in 
Nijmegen. Samen met mijn toenmalige 
metgezel Joël (mijn blindengeleidehond) 
heb ik me daar gelukkig goed kunnen 
redden en uiteindelijk mijn opleiding met 
goed gevolg afgerond. Ik ben hierna gaan 
werken op de Rechtbank in Roermond als 
gerechtssecretaris. Daarna op de 
rechtbank in Leeuwarden gaan werken 
(alwaar ik als rasechte Limburger een 
cursus Fries aangeboden kreeg!!), een 
switch gemaakt naar het Waterschap in 
Leeuwarden en uiteindelijk werk ik nu als 
advocaat in Zwolle, waar ik dagelijks met 
mijn geleidehond Frouwkje per trein naar 
toe reis en sinds kort dus kan profiteren 
van de loopbrug. 
 
Mijn verdere hobbies zijn lezen d.m.v. 
luisterboeken en dan het liefst het genre 
spionage, thrillers, fantasy- en 
actieboeken. Ik volg graag alle 
sportprogramma's en in het bijzonder de 
verrichtingen van PSV.  
 

 
Een balletje kan raar rollen… Over 
rollende ballen gesproken; al jarenlang 
beoefen ik een sport voor visueel 
gehandicapten; goalball. Dit betreft een 
balsport die gebaseerd is op gehoor. Op 
www.goalball.nl is meer informatie te 
vinden en een ieder die nieuwsgierig is 
nodig ik van harte uit eens een kijkje te  

 
komen nemen of mee te trainen op de 
donderdagavond in Zwolle. Omdat ik thuis 
een loopband heb en hardlopen leuk vind 
om te doen kwam ik op het idee om me 
aan te melden bij Start’78. Het vergt enige 
organisatie omdat ik niet alleen kan lopen 
maar het gaat prima als ik iemand kan 
volgen. Inmiddels train ik zowel op de 
maandag als de donderdag en dit bevalt 
hartstikke goed. Het is fijn dat Ruud mij in 
de gelegenheid stelt om op 
maandagavond samen met hem te lopen. 
Op de donderdag loop ik met een 
reguliere groep mee en gelukkig zijn hier 
verschillende mensen die bereid zijn om 
samen met mij te lopen. 
 
Mijn indruk van de vereniging is dat dit een 
gezellige club betreft alwaar een ieder 
welkom is. Kortom; ik ben blij dat ik lid 
geworden ben en hoop nog vele 
kilometers te kunnen maken in 
clubverband! 
 
Ik zou het stokje graag doorgeven aan 
Addy Ritsema 
 
 

             Run Freddie Run!  
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The Great North Run was held this year 
on 5th October 2008 in Newcastle and 
JDP were proud to welcome Freddie 
Bouma - one of our colleagues who came 
over to England from Dyka in Holland.  
Freddie had great difficulty in registering 
for the race as this is the biggest run in the  
 
world and had 52,000 runners this year 
but managed to take the place of a friend 
who cried off because of an injury.  
After seeking out the Northern British  
 
hospitality on the Saturday round some of 
the pubs in Newcastle (I taught him to 
say ‘Why Aye Man’) -  it was off to an 
early start on the Sunday morning.  
Freddie managed to get a nice spot in the 
start area and passed the starting line 
approximately 40 seconds after the first 
runner.  At first Freddie found the course 
very hard to keep pace because it was 
quite hilly but as he say’s  (for the Dutch - 
almost everything is hilly).   The first few 
miles were on schedule but towards the 
end it was hard to keep the pace but after 
stepping it up a couple of gears, Freddie 
got round at a very respectable time of 
1:30:41, finishing in 722 place.  Not bad 
out of 52,000 runners.  Afterwards it was 
back to the pub for a well earned pint of 
Guinness where all of the race problems 
were soon forgotten.   
Freddie said it was an amazing experience 
to see all those runners, many of them in 
strange clothes running to raise large 
amounts for charity.  These people  
 
deserve the highest respect and he hopes 
to compete again some time in the future.  
Well done Freddie!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Achillespeesblessure 

Bronvermelding: 
http://www.runinfo.nl/achillespeesblessure.htm 

 
Omdat wij hardlopers in de winter weer 
veel op verharde wegen lopen, ben je net 
even wat vatbaarder voor blessures zoals 
een achillespeesblessure. Daarom in deze 
Starter wat informatie hierover.  
 
Deze overbelastingsblessure is lastig te 
behandelen. Neem niet veel risico. Een 
peesblessure mag je niet verwaarlozen: er 
is weinig bloedcirculatie en dus is de 
aanvoer van bouw- en afvalstoffen gering. 
Hierdoor verloopt het genezingproces 
moeizaam. Als bij een beginnende 
achillespeesblessure niet snel verbetering 
optreedt, neem dan contact op met je 
huisarts of een Sportmedische Advies 
Centrum (SMA). 
 
Plaats  
De achillespees is de aanhechting van de 
kuitspieren aan het hielbeen. Het 
probleemgebied bevindt zich vanaf de hiel 
tot 15 centimeter daarboven. 
 
Kenmerken  
Omdat een achillespeesblessure een 
overbelastingblessure is nemen de 
pijnklachten geleidelijk toe. In eerste 
instantie voel je alleen wat irritatie bij het 
opstaan. Na een aantal dagen is er ook 
sprake van ochtendstijfheid. Trainen geeft 
nog steeds geen problemen. De volgende 
fase is dat de warming-up verloopt met 
pijntjes. Een paar trainingen later is het 
niet meer mogelijk pijnloos te trainen. De 
achillespees is dan verdikt, rood en voelt 
warm aan. 
 
Behandeling achillespeesblessure 

• Een hakverhoging kan veel problemen 
wegnemen. Deze inleghakjes kan je 
het beste niet te lang gebruiken, omdat 
je achillespezen en kuitspieren zich 
aanpassen en korter worden. Wanneer 
de blessure bijna is genezen doe je 
regelmatig een training zonder 
inleghakjes. Afhankelijk van het herstel 
voer je het aantal trainingen zonder 
hakjes geleidelijk op. 

• Een hakverhoging kan veel problemen 
wegnemen. Deze inleghakjes kan je 
het beste niet te lang gebruiken, omdat  
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je achillespezen en kuitspieren zich 
aanpassen en korter worden. Wanneer de 
blessure bijna is genezen doe je 
regelmatig een training zonder 
inleghakjes. Afhankelijk van het herstel 
voer je het aantal trainingen zonder hakjes 
geleidelijk op. 

• Begin met spierversterkende 
oefeningen en voorzichtig 
rekoefeningen voor de kuitspieren. 
Door de kuitspier sterker en langer te 
maken wordt de achillespees ontlast. 
Afhankelijk van het herstel begin je in 
de loop van de weken ook voorzichtig 
de achillespees te rekken. 

• Een van de belangrijkste oorzaken van 
achillespeesblessure is het hardlopen 
op harde ondergrond. Probeer zoveel 
mogelijk op een zachte ondergrond te 
lopen. 

• Vooral oudere sporters hebben veel 
vaker last van achillespeesblessures. 
Als je al wat op leeftijd bent neem dan 
meer tijd voor het genezingsproces. 

• Bij het kopen van nieuwe 
hardloopschoenen moet je er speciaal 
opletten dat de achillespees bij 
neerkomen tijdens het hardlopen niet 
te veel doorzakt. Het beste resultaat 
geeft een hardloopschoen waarbij de 
achillespees min of meer loodrecht 
blijft ten opzichte van de zool. 

• Neem bij koud weer meer de tijd voor 
een warming-up, omdat achillespezen 
slecht doorbloed zijn. 

• Zorg ook voor goede hardloopsokken 
bij koud weer. 

• Ook handig: een hakverhoging in je 
dagelijkse schoenen. 

• Zolang er nog sprake is van een 
peesontsteking kan je eventueel en 
aspirine gebruiken, om de ontsteking 
te verminderen. 

 

Rode wijn en 
naaldhakken (of spikes?) 

 
De zaterdagochtendloopgroep wordt 
alsmaar groter. We hebben het tempo er 
ook flink in. Als je namelijk wilt dat Berry P. 
ophoudt met praten, moet je ongeveer 
11,6 km per uur lopen, maar we weten 
nog niet hoe hard we moeten lopen willen 
bepaalde andere mensen ophouden???? 
Jebbe, Berry, Freddie, Berrie, Freddy, 
Jebbe, Jeddie, Febbe, Frerry . ... ja raakt 

toch in de war. Als je de een bedoelt roep 
je een andere naam en als je de ander 
bedoelt, roep je weer de naam die je eerst 
bedoelde.  
Tsja en wat gebeurt er nu door de 
bewuste mannen?? Eerst worden allerlei 
damesnamen genoemd en dan de goede 
naam. Wij doen het niet express, en op 
elkaar lijken doen jullie niet, maar de 
namen maken het er niet makkelijker op. 
Zo kwamen wij laatst Anton Nijb..(?) of is 
het nou Gerard Nijboer tegen. Wij 
bedoelen in ieder geval die hardloper, die 
man met 1 vrouw en niet schildert, dus 
niet die man met vele vrouwen …… en wel 
schildert. Namen?!  
 
En dan het probleem van de spikes…. 
Eind oktober waren twee loopsters klaar 
voor de AVD cross. Uiteraard kwam de 
derde om aan te moedigen. 
Een van ons had ook haar spikes 
meegenomen. Wees een bikkel, trek ze 
meteen aan, was het advies. Zo gezegd 
zo gedaan. Maar na 1 ronde deden haar 
kuiten zo zeer, dat ze moest uitstappen. 
Eerder genoemde Gerard (of Anton?) zei 
dat meteen een wedstrijd lopen op je 
nieuwe spikes, zonder ze in te lopen, toch 
wel wat teveel van het goede was. Balen, 
maar de volgende keer beter. De volgende 
keer kwam bij de cross op De Woldberg, 
zonder het Daltonpad!, en toen ging het 
zonder spikes prima! 
De ander loopster had ook geen spikes bij 
de Running Center Cross te Leeuwarden, 
met als gevolg dat zij bijna bij de start 
onderuit ging en vervolgens niet vooruit te 
branden was. Zijn spikes dan toch wel aan 
te bevelen, vroeg zij zich af, we weten het 
niet. Simone W. droeg in Leeuwarden wel 
spikes en ging vervolgens door haar 
enkel, waardoor zij flinke schaafwonden  

 
opliep….Wat moeten we nu, wel of geen 
spikes? 
 
winter komt eraan. Dat betekent voor 
velen van jullie dat er gecrosst gaat 
worden. Ik zag in de krant al een foto 
van de Zwarte Cross. Stoere sporters, 
de blubber spatte huizenhoog. Zet hem 
op! Ook ons eigen boslopen gaan weer 
beginnen. De eerste boscross is al op 
1 november. Ik zou zeggen: komt 
allen! 
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Gerstenat en vette Friet 

Belevenissen van een recreatieve loper. 
 

Pffff, vandaag de cross gedaan in 
Leeuwarden. Volgens alle kenners was 
het dit jaar een makkie. Het parcours lag 
er VEEEEEEEEL beter bij (werd er 
gezegd). Maar het blijft een modderbende 
� 
De jeugd en de dames moesten eerst dus 
die kon ik mooi even aanmoedigen. Ik heb 
begrepen dat Annelies enige nuttige tips 
kreeg van de andere dames voor het 
aantal rondjes dat ze moest lopen! 
Bij de start was het nog even onwennig 
(vanwege de blubber). Iedereen denkt “is 
dit wel goed voor mijn haar, mijn mascara 
loopt uit” en dat soort dingen. Ik zag met 
de nodige angst hoe de blubber langzaam 
de strijd won van de schone benen. En op 
een gegeven ogenblik ga je het zelfs leuk 
vinden, toch? 
Ik nam me voor om niet al te gek van start 
te gaan. Dus een beetje verdekt opstellen 
achterin en dan maar kijken hoe het gaat. 
Na de start is het even wennen aan de 
blubber. Ik zie iedereen voor me glijden en 
ben blij dat ik niet al te fanatiek ben 
gestart. We moeten 8 rondjes � Ik reken 
eigenlijk op Gerjan bij me in de buurt maar 
die deed volgens mij een duurloopje. Het 
eerste rondje was hij nog enthousiast 
maar daarna had hij er genoeg van.Ik 
merk dat het me niet al te moeilijk afgaat. 
Ik loop ook niet helemaal voluit. Vooral op 
de blubberige stukken loop ik in op de 
mensen voor me. Zo nu en dan worden er 
vanaf de kant aanmoedigingen geroepen, 
dat doet altijd deugd. Gelukkig nu niemand 
die riep “vooral genieten”….dat vind ik 
minder geslaagd � 

 
Een paar weken geleden vertok er een 
kleine Start afvaardiging naar de 
Teutolauf. Het is een eindje rijden maar 
zeer de moeite waard. Een prachtig 
parcours over 2 verschillende afstanden. 
13 km en 29,7. Ik liep de 29,7 net als Ad 
R. 
Voor de start typisch Duitse sfeer. Bier en 
Bratwurst. De geur van de Bratwurst zo 
vlak voor de start is iets minder prettig 
moet ik zeggen. 
We hadden ons voorgenomen om niet al 
te snel te lopen, maar er gewoon een 

lekkere duurloop van te maken. Dus we 
stelden ons achteraan op. We kwamen 
nog de nodige bekenden tegen uit het 
noorden van Nederland die er volgens 
zeggen al jaren lopen. Enfin, het startschot 
klonk en de meute vertrok. Ik dacht iets 
van 800 man totaal maar het kan ook 
minder zijn. In ieder geval een redelijk 
aantal. 
We hobbelden gezellig in de meute mee 
maar na een paar kilometer vond ik het 
toch wat te langzaam gaan en ik versnelde 
iets. 
De loop staat bekend om zijn venijnige 
klimmetjes en na een kilometer of 5 was 
de eerste serieuze uitdaging. Ad R. liep 
zijn eigen tempo, die laat zich niet gek 
maken. Bij iedere klim had de organisatie 
aangegeven welk stijgingspercentage de 
helling had en hoe lang het traject was. Bij 
de eerste klim vond ik dat nog wel 
leuk…..later niet meer. 
Ik klauterde in een aardig tempo omhoog 
en haalde veel mensen in. Het grootste 
deel was aan het wandelen of erg 
langzaam aan het dribbelen. Toen ik 
bovenaan kwam was ik toch redelijk buiten 
adem, en dat al na 5 km. Ik moest er nog 
25! 
Gelukkig volgden er ook relatief vlakke 
stukken met prachtige vergezichten. Het 
grootste deel van de loop ging door 
bossen en in de bossen was het meeste 
ook nog onverhard. Op sommige plaatsen 
had je een prachtig uitzicht over het dal. Ik 
was in korte broek en korte mouwen van 
start gegaan maar naarmate de wedstrijd 
vorderde werd het toch wat frisser en dat 
merkte je goed op de meer open delen 
van het parcours. 
Halverwege het parcours kwam de eerste 
klim waarbij ik moest wandelen. 35% 
omhoog via een trap, totale lengte..??? Ik  
 
weet het niet meer maar het was een heel 
eind. 
Op het 25 kilometer punt was er nog een 
klim van vergelijkbare orde. Daar heb ik 
helemaal niemand meer zien hardlopen. 
Alles wandelde of strompelde daar naar 
boven. 
Uiteindelijk werd ik een paar honderd 
meter voor de finish aangemoedigd door 
Jebbe en dochter. Ik finishte iets onder de 
2 ½ uur, ik was erg tevreden. Jebbe had 
de 13 gedaan. Ook hij was tevreden. 
Omdat ik snel afkoelde besloot ik om een 
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beetje vlot te gaan douchen. Na het 
douchen was er nog tijd voor een heerlijke 
versnapering (allerlei soorten taart kon je 
kopen) en de bijbehorende biertjes. 
Dochter Jebbe die tegenwoordig Duits 
studeert kon mooi de opgedane kennis 
eens in de praktijk brengen. Wij waren 
zeer tevreden daarover want anders 
hadden we op een houtje moeten bijten 
denk ik. 
 
In Steenwijk is intussen de eerste cross 
ook alweer geweest. Wedstrijdleider Jan 
de L. heeft het parcours iets aangepast 
(mannen korter, vrouwen iets langer dan 
voorgaande jaren, leve de emancipatie). 
Het feit dat de crossjes weer beginnen 
betekent ook dat de coopertesten weer 
gelopen worden. 
 
Dus atleten, als je nog niet aan een cross 
of wegwedstrijd durft te denken. Probeer 
dan eens een coopertest op de baan. 
Glühwein na de tijd beschikbaar (of we 
warmen de rode wijn op die mijn collega 
schrijfsters altijd mee nemen). 
 
 

De Zevenheuvelenloop in 
Nijmegen 

door rob van der Wel 
 
Op 15 november was het zover. Ik zou 
weer eens een behoorlijk stuk gaan 
hollen in Nijmegen. Ach, mijn conditie 
is redelijk goed dacht ik. Bovendien 
ging Ina ook mee en daar zou ik toch 
wel bij in de buurt moeten kunnen 
blijven. Dus… niets aan de hand, niet 
zeuren. 
De avond daarvoor was er een 
discoavond in onze kantine, waar het 
nogal laat werd. Gelukkig hield ik mij in 
en dronk ik alleen fris! Bovendien, 
waar moest ik mij nou druk om maken? 
Die 15 kilometer stelt toch niet zoveel 
voor? Ik ben behoorlijk getraind, loop 
iedere zaterdag met de loopgroep toch 
ook minimaal 10 kilometer dus… 
En toch was ik wat gespannen. Enfin, 
het was heerlijk loopweer. Droog en 
niet al te warm, dus onder mijn 
clubkleding (jawel, shirt met lange 

mouwen) een onderhemd en voor de 
zekerheid warme handschoenen. 
Maar liefst 31.000 deelnemers waren 
er! Twee maal zoveel als het 
inwoneraantal van de stad Steenwijk. 
Wat een mensenmenigte. En overal 
geklets over hardloopervaringen. Ina 
en ik stonden in het laatste startvak, 
waarin wij tot onze verbazing Arjen 
Guikema aantroffen die daar stond met 
Pieter Harmsma. Arjen zou meelopen, 
maar helaas was hij geblesseerd. 
Pieter is een tijd lid geweest bij ons, 
nadat hij mee had gedaan aan een 
Loop Je Fit cursus. Pieter liep wel 
mee. 
Beetje bijpraten en wachten tot het 
startschot viel. Nóóit een startschot 
gehoord, maar omdat iedereen op een 
zeker moment ging lopen deden wij dat 
ook maar. Maakt ook niets uit, de voor 
iedereen individuele tijd gaat pas lopen 
wanneer je over de mat loopt met je 
chip. 
Ina en ik liepen rustig naast elkaar, al 
gauw pak je het tempo op van wat 
atleten die ongeveer net zo hard lopen. 
Verbeeldde ik me dat nou? Het lijkt 
alsof ik moeite heb om Ina bij te 
houden. Ze heeft verleden week 
nieuwe loopschoenen gekocht en die 
van mij zijn nog van voor de Golfoorlog 
maar toch… Langzamerhand wordt het 
verschil groter. Ina kijkt eens achterom 
en ik moedig haar aan om lekker door 
te lopen. Ik haal je zo wel weer in, 
dacht ik. Het lopen ging probleemloos, 
eigenlijk zelfs vrij gemakkelijk, alleen 
het tempo was vrij langzaam. De 
eerste heuvel doemde op, wat een 
joekel! Maar ik was nog niet moe, alles 
ging goed. Aan het eind linksaf en na 6 
kilometer de eerste drinkpost. Ina 
stond daar stil en ik dacht dat ze 
uitgeput was. 
Het was echter alleen maar een 
plaspauze en na een half bekertje 
water zette zij de sporen er weer in. 
‘Ga maar’, zei ik. ‘Ik loop m’n eigen 
tempo’. Eigenlijk had ik eerlijk moeten 
zeggen dat ik haar niet bij kon houden! 
Genietend van het prachtige landschap 
liep ik eigenlijk erg lekker. Alleen die 
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heuvels! Wie bedenkt er zo iets! 
Ergens onderweg trof ik een pianist 
aan die boogie woogie speelde op zijn 
vleugel. Leuk, altijd stimulerend wat 
muziek langs de route. Ik haalde nu 
zelfs regelmatig enige mensen in die 
nog langzamer liepen dan ik. Iemand 
langs het parcours zei tegen me: 
”Meneer, dit is de laatste heuvel”. Fijn, 
dacht ik. Ik was na 3 heuvels de tel al 
kwijt geraakt. Dat heuveltje stelde dan 
ook weinig voor, het was immers de 
laatste! Nog even aanzetten voor de 
laatste 6 kilometers en wat komt er om 
de hoek? Precies, nóg een heuvel! De 
grapjas. 
Maar dit was wél de laatste en 
belangrijker, ik liep nog steeds redelijk 
goed maar wat had ik het warm! Het 
laatste stuk gaat alleen heuvel af, dus 
dat liep dan wel weer lekker. Ina heb ik 
nooit meer gezien. Ben ik haar voorbij 
gelopen zonder dat ik het heb gezien? 
Dan komt de finish in beeld en wie 
staat daar op de streep te wachten op 
mij? Precies… 
Ina was al een paar minuten binnen. 
Mijn tijd was ongeveer 1.40. 
Belangrijker: geen problemen gehad 
onderweg en lekker gelopen. Samen 
liepen wij naar de parkeergarage waar 
onze droge kleren lagen. Toen naar de 
trein en wie zagen wij in de trein? 
Hennie Lukens, die ook mee had 
gelopen. Zij was weer een paar 
minuten vóór Ina over de streep 
gekomen. Er zullen meer leden van 
Start’78 hebben meegedaan maar ik 
heb ze niet gezien. 
Eenmaal weer thuis, lekker douchen 
en dan naar Studio Sport kijken. Dat 
werd dus: lekker douchen en op de 
bank in slaap vallen. 
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LANGE-AFSTANDS-COMPETITIE 2008

Tussenstand tot 11 november 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 5.26.4 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 4 6.27.86 6 13.44.9 4 50.31.0 3 27

Annelies van Buiten 7 3 4 3 2 3.49.59 2 21

Anita Lugtmeijer 5 6 5 4 24.47.0 3 50.50.0 4 27

Riki Creemers 5 2 3 6.22.3 5 13.37.59 3 18

Adri Sluis 6 4 5 5 14.54.1 5 25

Geke Naaktgeboren 8 3 3 5.59.9 3 17

Jana Posthumus 9 8 7.42.6 7 16.22.8 6 30

Anny Vrielink 10 7 17

Grietje Boxum 10 17.47.1 7 17

Egbert Vink 1e 2 2 2 3 1 4.49.8 2 18.28.70 1 37.21.7 1 4.01.39 1 10

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 4.50.9 1 10.12.8 2 17.59.4 2 37.27.4 2 12

Freddie Bouma 3e 2 4 8 1 2 3 5 2 4.56.2 2 10.43.1 4 18.37.81 4 3.08.54 1 13

Harm Kolvoort 4e 3 7 5 2 3 6 3 5.01.1 3 11.28.0 6 19.20.6 6 41.14.2 3 22

Klaas de Haan 5e 1 5 8 4 4 1 18.54.67 5 3.19.29 3 23

Bert Slagter 6e 5 9 5 6 6 8 6 21.53.34 9 45.14.0 4 40

Jebbe Westerbeek 7e 4 8 5 5.28.4 5 11.47.3 7 21.26.5 7 46.17.0 6 42

Jacob Dolstra 8e 8 10 6 5 8 7 4 5.47.8 7 12.31.6 9 21.38.7 8 45

Berry Pees 9e 9 11 7 9 7 5.39.5 6 12.29.9 8 21.53.9 10 46.02.0 5 51

Jan de Groot 6 3 5.03.3 4 11.13.2 5 3.14.52 2 20

Ron Bos 3 4 10 5 22

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

Harjo Wind 6 7 13

Chris Pols 7 9 16

Niek Wijnen 10 5.59.3 8 18

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 4.59.4 2 10.40.0 2 18.24.56 2 38.49.1 1 4.09.13 2 12

Jan de Lange 3e 2 2 2 1 5.10.3 3 10.42.4 3 18.51.43 3 16

Harm Bakker 4e 3 3 3 5.18.30 4 11.23.0 4 19.38.4 4 41.30.0 3 24

Jan Nijmeijer 5e 8 4 5 4 8 6.18.3 7 13.17.3 5 23.16.9 5 4.20.11 3 33

Jaap van Weenen 6e 7 5 3 7 6.18.1 6 13.32.0 6 48.40.0 2 36

Eddy Oosterkamp 4 5 3 2 14

Willem Fokkert 5 4 8 17

Folkert Sterkenburgh 3 3.32.28 1 4

Thijs van der Vegt 6 4 10

Gerrit Greven 6 5 11

Rob van der Wel 9 7 16

Deze tussenstand is t.b.v. het clubblad ingekort. Voor de complete uitslag zie onze website.
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1
e
 Bosloop op 1 november 2008. 

 
Meisjes Minipupillen, 440 meter: 
 1 Ilse Rodermond NL 1.56 
 
Jongens Minipupillen, 440 meter: 
 1 Jarno Kuiper 1.53 
 2 Harmen Goodijk NL 2.02 
 
Meisjes Pupillen C, 440 meter: 
 1 Anne-Karlijn Mos 1.45 
 
Jongens Pupillen C, 440 meter: 
 1 Jarmo Visser 1.51 
 
Meisjes Pupillen B, 880 meter: 
 1 Thirza Kuiper 3.51 
 2 Demi Berger 3.57 
 3 Rosalie Tissingh 3.57 
 4 Amber Bekius 3.58 
 5 Hilde Goodijk 4.13 
 6 Charelle van Dalen 4.34 
 7 Anne Stam 4.49 
 8 Cayla Venerius 5.03 
 
Jongens Pupillen B, 880 meter: 
 1 Remco Mulder 3.33 
 2 Sven de Groot 3.49 
 3 Jan Coen Herrema 4.07 
 4 Jordy Hekkema 4.10 
 5 Wolter Nijmeijer 4.37 
 
Meisjes Pupillen A, 880 meter: 
 1 Lara van Ravenstein 3.43 
 2 Marije Roerink 3.50 
 
Jongens Pupillen A, 880 meter: 
 1 Kristian Mos 3.31 
 2 Tim Looijenga 3.35 
 3 Nick Rodermond 3.39 
 4 Wesley Hoekstra 3.40 
 5 Eric Stuiver 3.40 
 6 Obbe Tibben 3.46 
 7 Bas van Pijkeren 3.48 
 8 Bram Bijdevaate 3.49 
 9 Kevin Boes 4.06 
10 Peter Hoekstra 4.32 
 
Meisjes D, 1400 meter: 
 1 Claudia Oosterkamp 5.28 
 2 Sandra Boxum 5.39 
 3 Geesje Nijmeijer 6.26 
 4 Saskia Veen 6.33 
 5 Charlotte Roerink 6.43 
 6 Iris Oost 6.44 
 7 Corinne Roorda 7.31 
 8 Marte Naaktgeboren 8.12 
 
Jongens D, 1400 meter: 
 1 Tim de Boer 5.02 
 2 Frank Goodijk NL 6.01 
 3 Jorrit Leistra 6.07 
 
Meisjes C, 1400 meter: 
 1 Ellen Jansen 5.24 
 2 Ryanne Bekius 6.08 
 3 Wieke Nijmeijer 8.01 
 
 

 
Jongens C, 1400 meter: 
 1 Jari van Ravenstein 4.58 
 2 Martijn de Vries 5.09 
 3 Vincent Spitzen 5.52 
 
Korte cross, 1400 meter: 
 1 Lowie vd Woude 4.45 
 2 Bas Schuttrups 5.25 
 3 Frank Wibbelink 5.57 
 4 Josiene vd Woude NL 6.15 
 5 Geke Naaktgeboren 8.13 
 
Vrouwen, 4200 meter: 
 1 Nynke de Lange 17.21 
 2 Simone Westerbeek 21.04 
 3 Nathalie Maas NL 23.07 
 
Vrouwen V35, 4200 meter: 
 1 Margreet Wagteveld 18.51 
 2 Hilda Knol NL 21.27 
 
Vrouwen V45, 4200 meter: 
 1 Toos de Vries 19.01 
 2 Trees van Veen 20.21 
 3 Linda Wibbelink 20.44 
 4 Janny Kielema 21.07 
 5 Ineke Blaauw 22.46 
 6 Wilma Koetsier NL 24.16 
 7 Diny Jansen 26.37 
 
Vrouwen, 7000 meter: 
 1 Jazlin Ruinemans 28.38 
 
Mannen, 7000 meter: 
 1 Peter Gnodden NL 25.31 
 2 Egbert Vink 26.32 
 3 Cor Broers NL 28.09 
 
Mannen M40, 7000 meter: 
 1 Klaas de Haan 26.37 
 2 Freddie Bouma 26.49 
 3 Jan de Groot 27.06 
 4 Harm Kolvoort 28.17 
 5 Ron Bos 29.06 
 6 Jebbe Westerbeek 29.47 
 7 Berry Pees 32.34 
 
Mannen M50, 7000 meter: 
 1 Jaap Vlaming NL 26.39 
 2 Jan de Lange 27.10 
 3 Jan Uiterwijk NL 28.26 
 4 Eddy Oosterkamp 28.33 
 5 Lieuwe Dirksma NL 33.39 
 6 Jaap van Weenen 33.50 
 7 Willem Fokkert 34.49 
    Arend Scholten NL (2800m) 15.51 
 
Mannen M60, 7000 meter: 
 1 Wolter Schapelhouman 38.29 



Harry Schulting Games te Vught op 28 juni 2008. 
 
Mannen: 
Kogel: Boudewijn Luijten 17.42+ 3

e
 

Discus: Boudewijn Luijten 53.25 5
e
 

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

Clubkampioenschappen av Heerenveen op 4 oktober 2008. 
 
Mannen Masters: Kogel: Discus: Speer: Totaal: Plaats: 
Hans Hes 9.03+ 25.63 19.96 897+ 2

e
 

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

Werpvijfkamp voor Masters te Zutphen op 25 oktober 2008. 
 
Mannen Masters M55: Kogelslingeren:  Kogel: Discus: Speer:Gewichtsl.: Totaal: Plaats: 
Hans Spitzen  26.26  9.35 32.21 36.60 9.17+ 2712+ 2

e
 

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



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zaterdag 18 oktober Lengerich (Dld)  Teutolauf zaterdag 1 november Groningen (Plantsoenloop)

H45 29km 14e Freddie Bouma 2.27.29 J 4km 13e Jesse Nijboer 15.15

H50 29km 27e Ad Roodhuijzen 2.47.35 M 9jr 1km 3e Soraya Servage 3.53

H45 13km 16e Jebbe Westerbeek 1.03.23

zondag 2 november Sneek

zaterdag 18 oktober Staphorst (zwarte dennencross) H35 8,3km 8e Raymond Bleaser 36.43

H40 10km 3e Heerke Postma 39.37

H50 10km 2e Eddy Oosterkamp 42.47 zondag 2 november Hilversum

H 5km 1e Stefan Postma 17.33 H40 9km 19e Folkert Sterkenburgh 41.02

6e Patrick Postma 18.49

zaterdag 8 november Monster

zaterdag 18 oktober Oranjewoud (Woutersbergloop) H50 1/2 mar 4e Jan Groen 1.29.46

H 3250m 2e Lowie vd Woude 10.23 H55 1/2 mar 2e Jan de lange 1.29.41

8e Marcel Tissingh 15.36

MPB 1km 2e Rosalie Tissingh 4.33 zaterdag 8 november Epe  (Gel/Ov circuit

Ds 5km 7e Jazlin Ruinemans 22.35

zaterdag 25 oktober Dwingeloo  (AVD-cross)

MPB 1km 1e Soraya Servage 4.21 zaterdag 8 november Oudemirdum

MPA 1km 8e Lara van Ravenstein 4.36 H50 10 mijl 20e Thijs vd Vegt 1.21.30

JPB 1km 3e Eric Stuiver 4.29

6e Kevin Boes 4.53 zondag 9 november Leeuwarden  1e crossRunning Circ.

JPA 1km 10e Nick Rodermond 4.45 Hs 10km 14e Gerjan Petter 46.10

MD 1500m 7e Ellen Jansen 6.19 H35 10km 5e Harm Kolvoort 44.47

9e Claudia Oosterkamp 6.25 H45 10km 4e Freddie Bouma 42.46

JD 2km 4e Tim de Boer 7.59 13e Jebbe Westerbeek 47.17

6e Jari v Ravenstein 8.11 Ds 4km 5e Nynke de Lange 16.48

7e Martijn de Vries 8.16 11e Simone Westerbeek 21.19

Hs 9km 2e Jan Scheenstra 37.05 D35 4km 1e Margreet Wagteveld 18.38

H40 7km 9e Ron Bos 35.50 3e Annelies van Buiten 19.48

Ds 5km 3e Nynke de Lange 24.53 D45 4km 1e Toos de Vries 18.31

D35 5km 6e Toos de Vries 27.39 4e Trees van Veen 19.56

JC 3km 3e Jesse Nijboer 12.56 JB 3km 3e Lowie vd Woude 11.13

JC 2km 7e Jari v Ravenstein 10.14

zaterdag 25 oktober Heerde (Klokloop) 11e Martijn de Vries 10.33

M 2km 1e Sandra Boxum 8.23 20e Allard Petter 13.02

D 5km 36e Grietje Boxum 28.42 MC 1,5km 9e Ellen Jansen 7.42

H 15km 62e Freddie Bouma 1.08.41 15e Wieke Nijmeijer 8.09

63e Cees Boxum 1.08.46 19e Ryanne Bekius 9.26

64e Jan Bos 1.08.47 JD2 1km 3e Tim de Boer 4.46

MD2 1km 1e Claudia Oosterkamp 4.54

zaterdag 25 oktober Workum (Strontrace) 5e Sandra Boxum 5.26

H45 15,5km 8e Jan de Groot 1.02.59 10e Mathilde Spitzen 5.48

H55 15,5km 1e Jan de Lange 1.01.33 13e Geesje Nijmeijer 6.20

JPA2   800m 10e Obbe Tibben 4.16

zaterdag 25 oktober Holten 12e Nick Rodermond 4.23

H40 10mijl 256e Berry Pees 1.26.13 JPA1 800m 4e Eric Stuiver 4.09

8e Kevin Boes 4.39

zondag 26 oktober Zwolle (Petersloop) MPA2  800m 5e Lara v Ravenstein 4.12

H 5km 4e Wolter vd Veen 19.39 MPA1 800m 1e Soraya Servage 3.54

D 5km 9e Jana Posthumus 28.36 JPB 800m 5e Remco Mulder 4.18

14e Wolter Nijmeijer 5.41

zaterdag 1 november Lemelerveld MPB 800m 7e Rosalie Tissingh 4.25

H 5,3km 5e Stefan Postma 19.58 9e Amber Bekius 4.33

6e Patrick Postma 20.32 11e Thirza Kuiper 4.44

14e Heerke Postma 21.51 JPC 800m 3e Jarno Kuiper  (mini) 4.41

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

Geef daarom uw gelopen tijd aan ons door.

Samen maken we deze pagina mogelijk.

Hans en Jolanda Hes - Telefoon: 0513-688058 - E-mail: j.m.hes@planet.nl



KOMENDE BAAN- EN LOOPWEDSTRIJDEN
 

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

Telefoon: 0513-688058. Banknummer: 36.12.20.030.

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

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

Inschrijven /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 31 december 2008, zie clubblad oktober 2008, of www.start78.nl

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

01 januari Grouw wegloop 9,7km-6,7km-3,7km 15.00 uur

03 januari Dokkum wegloop 21,1km-10km-5km-2,5km-1km 10.45 uur

03 januari Groningen wegloop 20km 10.00 uur

03 januari Nunspeet wegloop 21,1km-14km-7km-5km-2,5km-1,3km 10.30 uur

03 januari Sint Nicolaasga bosloop 10,4km-5,2km-2km-1km 09.45 uur

04 januari Leeuwarden wegloop 16km-10,7km-2,5km 11.00 uur

04 januari Sneek wegloop 8,5km 11.00 uur

04 januari STEENWIJK baan coopertest 12 minuten en 6 minuten 11.00 uur

08 januari Zwolle baan coopertest en 5000m 19.30 uur

10 januari Assen wegloop 15km-12km-9km-6km-3km 11.00 uur

10 januari St. Jacobiparochie wegloop 21,1km-10km-5km 11.00 uur

10 januari Zwolle Gelders-Overijsselse crosscompetitie alle klassen 10.30 uur

11 januari Bakkeveen crossloop 3e Running Center Circuit alle klassen 11.30 uur

11 januari Emmeloord wegloop 15km-12,5km-10km-7,5km-5km-2,5km 11.00 uur

17 januari Groningen indoor senioren/masters/junioren-D/pupillen ?

17 januari Heerde wegloop 21,1km-10km-5km 12.30 uur

17 januari Klijndijk (bij Emmen) wegloop 10km-6,5km 14.00 uur

17 januari Ommen crossloop 10km-5km-2,5km-1,2km 13.30 uur

17 januari Spier (bij Dwingeloo) wegloop 60km-54km-48km-42km-36km-30km 09.00 uur

18 januari Groningen indoor senioren/masters/junioren-ABC ?

18 januari Groningen wegloop 16km-13km-10km-7km-4km 10.00 uur

18 januari Haaksbergen wegloop 15km-10km-5km 10.30 uur

24 januari Groningen wegloop 25km 10.00 uur

24 januari Holten crossloop 10km-5km-2,5km-1,6km 13.00 uur

24 januari Tzum wegloop 21,1km-16,1km-10km-5km-2,5km 11.00 uur

25 januari Dronten bosloop 11km-8,3km-5,5km-2,8km 10.30 uur

25 januari Harderwijk bosloop 15km-10km-5km-1,6km 10.30 uur

25 januari Marienheem wegloop 21,1km-10km-5km-2km 10.00 uur

25 januari Zwolle wegloop 15km-10km-5km-3km-1,5km 10.30 uur

31 januari Drachten wegloop 21,1km-11km-7km-3km 11.00 uur

31 januari Havelte hunebedloop 15km 12.00 uur

31 januari Swifterbant wegloop 15,5km-12,4km-9,3km-6,2km-3,1km-1km 10.30 uur

31 januari TUK 3e bosloop alle klassen 11.00 uur

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

01 februari Emmeloord indoor junioren-CD/pupillen 09.30 uur

01 februari Leeuwarden wegloop 21,1km-10,5km-10km-5km-2,5km 11.00 uur

01 februari Sneek wegloop 8,5km 11.00 uur

01 februari Zuidlaren wegloop 8km-4km 09.30 uur

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

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

of deze wedstrijd gehouden wordt. Dit voorkomt teleurstelling.

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


