


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/Ouderhulp

18.00-19.15 C/D junioren Oerthebaan Tineke/Gerjan

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 Welkoop Bennie

Donderdag: 18.00-19.00 Alle pupillen Oerthebaan Evelien/Ouderhulp

18.00-19.15 C/D junioren Oerthebaan Tineke/Annabelle

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

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 Ruud/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

Woensdag: 19.30-20.30 Sportief wandelen, oneven weken vanaf parkeerterrein GemeentehuisBennie

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: Tineke Jonkman Coördinator AB- en 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 06 53711387 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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor u ligt alweer het laatste clubblad van dit speciale jaar 
waarin Start ’78 dertig jaar bestaat. In deze uitgave blikken 
wij alvast terug op de evenementen die in het kader van het 
30-jarig bestaan zijn georganiseerd. Want er is dit jaar heel 
wat georganiseerd. Maar ook in 2009 staat Start ’78 niet 
stil. Zo stond er in de Steenwijker Courant van woensdag 
10 december dat er plannen zijn om in oktober 2009 een 
speciale loop te gaan organiseren in het uur dat de klok 
een uur terug wordt gezet. Oftewel een zeer speciale loop. 
Maar voordat we in het nieuwe jaar zitten, kunnen we nog 
actief bezig zijn en daarna eten in de kantine tijdens de 30 
van de 30ste. Hierbij worden ook de prijzen uitgereikt van de 
lange afstandscompetitie.  
 
Onze vaste rubrieken zijn weer goed vertegenwoordigd in 
deze Starter. Daarnaast zijn er een aantal aankondigingen 
voor de 30 van de 30ste, de nieuwjaarsreceptie en de 
ledenvergadering. En wordt het vrijwilligerswerk toegelicht 
en geeft trainer Bennie Overvelde aan hoe hij trainer is 
geworden bij Start ’78. 
 
Ik zou zeggen, lees de Starter eens rustig door bij de 
kerstboom met een lekker wijntje want daar heb je dan vast 
wel even tijd voor. De volgende Starter verschijnt zoals 
iedere jaar in Februari, dus de redactie kan ook weer even 
rusten om nieuwe inspiratie op te doen voor 2009. 
 
Namens de redactie wensen wij iedereen fijne Kerstdagen 
toe en natuurlijk een voorspoedig en sportief nieuwjaar. 
 

Veel leesplezier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

30 jaar een topclub 
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Van de waarnemend 
Voorzitter 

door Hendrik-Jan Doevendans 
 
Leden, 
Rob van der Wel zit in middels in het 
zonnige Australië en dus schrijf ik dit 
stukje. Ik kom zojuist terug van  de 
Runningcentercross, die wat mij betreft 
erg geslaagd mag worden genoemd. Bij 
dezen wil ik de wegwerkers ontzettend 
bedanken voor hun inspanningen. Wat 
een geweldig georganiseerd evenement. 
Geweldig dat ze al die vrijwilligers op de 
been hebben weten te brengen. Ook al de 
vrijwilligers bij dezen bedankt. Ik mag wel 
zeggen dat ik ontzettend trots ben op onze 
vereniging wanneer ik zie dat wij zulke 
evenementen kunnen organiseren. Ik denk 
dat de krapaan 400 deelnemers daar ook 
zo over denken. Volgend jaar 500? Wie 
weet. De wedstrijd werd gelopen onder 
mooie weersomstandigheden al moet ik 
wel zeggen dat ik me uit het verleden kan 
herinneren dat het als deelnemer minder 
koud is dan als toeschouwer. Dat 
toeschouwen went maar moeilijk, eigenlijk 
moest ik mijn sportschoenen weer eens 
afstoffen. 
 
Misschien een mooie gelegenheid om dat 
te doen is de 30 van de 30ste op 30 
december. Wie weet. Ik hoop op veel 
deelname en een gezellige borrel na 
afloop. Ik heb begrepen dat de 
deelnemers chinees gaan eten. Dat lijkt 
me een mooi begin van een gezellige 
avond. 
 
Dit is de laatste starter van het jaar en het 
is tijd om terug te zien op een geslaagd 
jaar. Zoals jullie weten was het ons 30ste 
sportjaar, en door het jaar heen zijn er 
verschillende activiteiten georganiseerd 
om ons jubileum te benadrukken. Hierbij 
wil ik dan ook de jubileumcommissie 
hartelijk bedanken voor hun inspanningen. 
We sluiten het jubileum feestelijk af op de 
nieuwjaarsreceptie. Dan kunnen we 
tegelijk gaan vooruitblikken. Ik mag wel 
zeggen dat het bestuur naar alle 
waarschijnlijkheid een heuglijke 
mededeling kan doen. Jullie zijn allemaal 
van harte uitgenodigd. De 

nieuwjaarsborrel wordt gehouden op 
zondag 4 januari na de coopertest. De 
coopertest begint om 11.00 uur. Ik zou 
zeggen, als jullie er toch zijn... doe even 
mee. Houd de website in de gaten voor 
verdere mededelingen of eventuele 
wijzigingen. 
 
Over vooruitblikken gesproken: wist u dat 
we op zaterdag 7 maart een grote 
indoorwedstrijd organiseren? En dat we 
daar nog vrijwilligers voor zoeken? 
En wist u dat we op donderdag 18 maart 
een Algemene Ledenvergadering gaan 
houden? En dat daar ieder lid voor is 
uitgenodigd? Bij start 78 telt ieder lid 
namelijk even zwaar. Of je nou oud bent of 
jong, ver kunt springen of hard kunt lopen, 
of je nou super presteert of het gewoon 
doet voor de lol, iedereen is welkom en 
iedereen is even belangrijk. Daarom zou ik 
zeggen: kom naar de ledenvergadering. 
Doe mee en doe je zegje. 
 
Dan rest mij nog jullie allemaal heel veel 
sportplezier te wensen. Ik wens jullie 
bijzonder fijne kerstdagen toe en alvast 
een heel gelukkig nieuwjaar! We zien 
elkaar! 
 

Mededelingen 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op zondag 4 januari houden we na de 
coopertest onze nieuwjaarsreceptie. Komt 
allen, de koffie staat klaar! 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op donderdag 18 maart wordt de 31ste 
Algemene ledenvergadering gehouden in 
het clubhuis. Houd de website in de gaten 
voor details. 
 
Oproep adverteerders: 
Dit is de laatste Starter. Dat betekent ieder 
jaar weer dat er wat verschuivingen 
plaatsvinden in de adverteerders. Weet u 
nou nog iemand die een advertentie wil 
zetten, of wilt u misschien wel zelf een 
advertentie plaatsen neem dan even 
contact op met Peter Wemer of Wim van 
Oosten:  
wimvanoosten@home.nl 
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Bericht van de 
Technische Commissie 

 

Op dinsdag 3 maart zijn we van plan om 
een bijeenkomst te organiseren om ouders 
wat meer te vertellen over atletiek en de 
bijbehorende trainingen. 
De bedoeling is om dit te doen van 18:00 
tot 19:00, dus tijdens de training van de 
jeugd. 
 
Onderwerpen die aan de orde zullen 
komen zijn : 

- Wat is atletiek 
- Uitleg over de trainingen 
- Positief beïnvloeden van prestaties 

door ouders 
 
Omdat we ons kunnen voorstellen dat U 
als ouders ook wel concrete vragen kunt 
hebben willen we graag vragen en 
opmerkingen meenemen die op die avond 
besproken kunnen worden. Dit kunt U 
mailen naar Freddie Bouma 
(f.bouma@telfort.nl). Omdat de 
bijeenkomst een algemeen karakter heeft 
zullen vragen over individuele atleten niet 
aan de orde komen, maar dit kunt U altijd 
bij de trainer aangeven. 
 
Nadere informatie zal volgen via de 
reguliere kanalen (website, Starter e.d) 
 
  

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 
 

Vrijwilligers in de sport 
door Bennie Overvelde 

 
De Voordelen 

• Je hoeft zelf niet mee te doen aan de 
wedstrijd. 

• Je krijgt een V.I.P behandeling. 

• Als je met de auto komt, mag je die 
op de daarvoor bestemde plaats 
parkeren. 

 

• Je blijft helder van geest en je hebt 
gezag. 

• Je krijgt geregeld consumptiebonnen. 

• Ben je niet voor het eten thuis dan 
krijg je een heerlijk lunchpakket. 

• Je krijgt een mooi hesje (voor de 
veiligheid! ) 

• Je hebt soms zittend werk en je hoeft 
niet te zweten. 

• De van pijn vertrokken gezichten van 
de sporters: daar heb je geen last 
van. 

• Iemand aanmoedigen mag wel. 

• Je mag auto’s tegenhouden en de 
sporters de goede kant op sturen. 

• Als je water uitdeelt sta je zelf niet op 
een droogje. 

• Als iemand stukzit tijdens het lopen 
mag je op hem of haar inpraten. 
B.v. kop op, het is nog maar 6 
kilometer. 

• Je mag de atletiek promoten bij de 
toeschouwers. 

• Je mag de winnaar en winnares even 
aanraken. 

• De meeste sporters bedanken je na 
afloop. 

• Tenslotte krijg je een herinnering en 
de eeuwige roem!   
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Jarig in januari en februari   

      

 

    

Alvast van harte gefeliciteerd en      

een fijne dag toegewenst namens 'Start 78'    
         

         

         

         

januari        

2-1 Petra de Vegt 12-1 Jarno Kuiper  24-1 Elly Moesker  

3-1 Jorrit Wubben 14-1 Rianne Kamerbeek 24-1 Bennie Overvelde 

4-1 Jolanda Hes  14-1 Peter Wemer  25-1 Bas van Pijkeren 

4-1 Lara van Ravenstein 16-1 Tim de Boer  26-1 Trijntje Dijkstra 

5-1 Marijke Enzing 16-1 Wolter van der Veen 27-1 Marco Jonkman 

7-1 Trees van Veen 16-1 Klaas Winters 29-1 Eize Zoer  

8-1 Jazlin Ruinemans 20-1 Soraya Servage - van der Wiel 31-1 Frank de Jong 

8-1 Frank Wibbelink 22-1 Mariska Lenis    

9-1 Wesley Smid 22-1 Astrid Wibbelink    

         

februari        

1-2 Demi Berger  10-2 Afke Wemes  21-2 Sietske Sterkenburgh 

2-2 Tim de Vries 12-2 Harold Tigchelaar 21-2 Nel Zwerver  

3-2 José Gaastra 13-2 Nolda Beckers 22-2 Riki Creemers 

3-2 Astrid Vreeburg 13-2 Yvonne Kemp 22-2 Addy Ritsema 

3-2 Astrid Wubben 13-2 Radboud Sinnecker 23-2 Marcheline Smit 

6-2 Amber Bekius 13-2 Evelien Wemes 25-2 Thomas van Scheepen 

8-2 Sven de Groot 14-2 Thirza Kuiper  26-2 Lutine Schoemaker 

9-2 Iris Oost  17-2 Rob de Jong  27-2 Wieke Nijmeyer 

9-2 Jana Posthumus 18-2 Jan Nijmeijer  28-2 Ineke Blaauw  

9-2 Jana Posthumus 18-2 Egbert Vink  28-2 Klaas van der Veen 

9-2 Thijs Stienstra 20-2 Marianne Weegenaar    
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Nieuws van de 
wegwerkers! 

 
De 100 km. estafetteloop ligt al enige tijd 
achter ons. Vrij kort erna hebben de 
wegwerkers een evaluatievergadering 
gehad met wedstrijdleider Piet Hendriks, 
op uitnodiging, binnen de gelederen. Op 
de fiets naar Giethoorn, naar Fruitella 
(toch, Rudy?) 
Zoals binnen het team wegwerkers 
gebruikelijk is, wordt dit soort 
vergaderingen belegd in een restaurant. 
Je begrijpt het al: we werken dan nog wat 
extra weg….. 

 
 

 
 
Bij het serieuze gedeelte zijn we tot de 
conclusie gekomen dat de estafette een 5-
jaarlijks evenement moet blijven. Over 5 
jaar komen we dus weer bij iedereen 
aankloppen om mee te doen of te helpen. 
Zo’n besluit nemen gaat nogal moeizaam 
en is zwaar. Daarna zijn we dan ook 
overgegaan op luchtiger onderwerpen. 
Gelukkig werd het Italiaans restaurant die 
avond niet druk bezocht. 
 

Met de Runningcentercross in het 
vooruitzicht vond een volgende 
vergadering plaats. (We hebben het 
eigenlijk best druk). De cross wordt nu 
voor de 3e keer georganiseerd en we 
hebben minder stress door de opgedane 
ervaring. Een draaiboek ligt er immers al. 
Enige onzekerheid is het aantal 
vrijwilligers. Maar zoals het er nu (9-12) 
voorstaat hebben we er meer dan genoeg. 
Iets om heel blij mee te zijn. 
 
Wat deze vergadering ook met zich 
meebracht was een idee voor een ludieke 
loop. In Delft werd enige jaren geleden in 
de nacht dat de zomertijd weer wintertijd 
wordt een hardloopwedstrijd gehouden: de 
Droomtijdloop. Frenk had al eens 
meegedaan. Omdat deze loop sinds 2006 
niet meer wordt georganiseerd, leek het 
ons een uitdaging voor de wegwerkers. 
Wel wilden we een andere naam: er moet 
toch ook iets van onszelf inzitten. 
Uiteindelijk moest er gestemd worden, 
want 2 namen stonden met stip bovenaan: 
De Tied-kwiet-loop  of de Tijd van je 
Leven-loop. De laatste is het geworden, 
al kunnen jullie begrijpen dat de eerste al 
gauw als werknaam wordt gebruikt. 
Volgend jaar in de nacht van 24 op 25 
oktober dagen we iedereen uit de beste 
tijd ooit te gaan lopen. De belangrijkste 
regel is dat je niet binnen een uur gaat 
finishen. We zijn nog aan ’t brainstormen, 
maar we denken aan afstanden van 15 en 
20 km. Gestart wordt om 2 uur ’s nachts 
en als het goed is kom je net na 2 uur 
weer aan. De klok wordt immers om 3 uur 
teruggezet! Een uitdaging voor ons wordt 
een route uit te zetten die goed verlicht is. 
Start en finish zullen op de Oerthebaan 
zijn. 
 
Zo zie je maar weer, we zitten niet stil en 
bruisen van de goede ideeën. Maar alles 
staat en valt met de medewerking van 
onze collega-hardlopers. 
Met de Runningcentercross, een bosloop 
op de 21e en de traditionele 30 van de 30e 
nog te gaan, wensen de wegwerkers jullie 
fijne feestdagen en een sportief 2009 toe. 
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De jeugd van 
tegenwoordig 

Belevenissen van een recreatieve trainer 
 

Ik begin het stukje maar met de Disco 78! 
Dit was een erg gezellig feest waarbij er 
een gezellige groep jeugdigen aanwezig 
was! Onder het toeziend oog van de 
trainer hebben ze stoelendans gedaan en 
zijn ze lekker uit hun dak gegaan op de 
leuke dansmuziek die door 2 dj’s werd 
verzorgd. Daarna kwam de wat oudere 
jeugd uit de loopgroepen het feest binnen 
vallen en was het inmiddels tijd om mijn 
broertjes naar huis te brengen. Ik kon het 
natuurlijk weer niet laten om terug te gaan 
en tot in de vroege uurtjes door te gaan. 
Met weinig uurtjes slaap stond ik de 
volgende dag weer in de kantine voor de 
coopertest. En daar waren nog verrassend 
veel deelnemers. Zelfs de diehards die de 
avond ervoor flink gefeest hadden waren 
op de baan te vinden. Familie v. R. 
bijvoorbeeld! 
 
De vakantietrainingen voor aankomende 
kerst zijn als volgt (voor de groep van 
18:00-19:15); Geen eentje.  
De laatste training zal op 18 december zijn 
en die wordt ook op een iets andere 
manier ingevuld☺.  
Tegen de tijd dat de starter uit is zal die 
laatste training al wel weer geweest zijn 
maar goed. We beginnen trouwens het 
nieuwe jaar met een speciale bostraining 
op 3 januari op de Woldberg vanaf 9.30 tot 
11.00. Wil je meedoen aan deze training 
dan kun je je nog opgeven bij de trainers 
Else of Marchel. Verder begint gewoon 
dinsdag na de kerstvakantie de training 
weer.  
 
Helaas heb ik niet zoveel input gehad van 
de atleten. Het is namelijk tegenwoordig 
zo dat ze sommige dingen express 
gezegd worden, in de hoop dat ik ze 
onthoud en opschrijf.  
 
Wist je dat: 

• De disco 78 een groot succes 

was? 

• Sandra B. goed kan limbodansen? 

• Nikki W. de jongere jeugd te goed 

af was met de stoelendans? 

• Geesje N. heel veel snoep mee 

had omdat ze jarig was? 

• Velen moeilijk hun handen bij de 

snoepbak weg konden houden? 

• “de pruik” een groot succes was? 

• Bijna iedereen hier wel mee op de 

foto staat? 

• Mij gevraagd werd om bepaalde 

mensen te besparen in de wist-je-

dat-jes  deze keer? 

• Gerdo v. D. een grote fan is van 

blikjes redbull? 

• Hij hier zelfs de krant mee heeft 

gehaald? 

• Ik verder geen wist je datjes meer 

heb? 

 
 

Het 30ste jaar is om 
Folkert Sterkenburgh 

  
In Januari werd ik benaderd door het 
bestuur om zitting te nemen in een 
jubileumcommissie in verband met het 30 
jarig bestaan van Start 78. 
Veel mensen willen nog wel de handen uit 
de mouwen steken als het om een niet al 
te lange periode gaat. Voor ons zit het er 
nu weer op. Ik hoop op een eervol ontslag. 
We hadden een leuke groep bestaande 
uit, Wilma, Marina, Rob, Jolanda en Thijs. 
Gelukkig hadden we veel hulp van 
anderen zoals  met de boerenmiddag van 
ouders en trainers. Wat hebben we 
gedaan. 
Na een paar voorbereidende 
vergaderingen hielden we op 
Zaterdagmiddag 31 Mei een 
boerenmiddag op de baan in Steenwijk. 
De jeugd vermaakte zich prima met 
hoefijzer gooien, hooiharken, 
buikschuiven, koemelken, enz enz. Op 
21Juni, na de Jan Driegenloop was er een 
barbecue. 
In Katlijk hielden we op 30 Augustus een 
survivalloop. We troffen geweldig mooi 
weer en starten om 10 uur. Het parcours 
was ongeveer 10 km lang en voorzien van 
verschillende hindernissen zoals 
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polsstokspringen over een sloot, 
spietlopen, boomstamsjouwen en de 
Prinsengracht over zwemmen. 
Inde schuur van onze boerderij had 
Grianne de soep en broodjes al klaar 
staan voor het ontbijt. Heel gezellig en 
veel nagebabbeld. Na de 100 km van Start 
door de Gemeente Weststellingwerf en 
Steenwijkerland had Ger Jan Petter een 
reünie georganiseerd. Als laatste hebben 
we op 15 november een disco gehouden, 
in de middag voor de jeugd en na 21 uur 
voor de senioren. Erg gezellig en er kon 
volop gedanst worden. Van de 
aanwezigen waren er velen gekleed in de 
stijl van de jaren zeventig. Dit was ons 
laatste wapenfeit. 
Het zit er op. 
 

Het estafettestokje 
 
Het estafettestokje is helaas gevallen bij 
Addy Ritsema, maar gelukkig heeft Erwin 
Groenink het stokje opgepakt, zodat de 
route weer kan worden voortgezet. 
 
Hallo, ik zal mij even voorstellen. Ik ben 
Erwin Groenink, ik ben 30 jaar en woon 
inmiddels al ruim 8 jaar in Frederiksoord 
samen met Sietske Sterkenburgh. Ik ben 
als kleine jongen op vijfjarige leeftijd 
begonnen met voetbal en turnen. Het 
turnen heb ik gedaan tot mijn twaalfde. 
Een jaar of drie geleden ben ik 
geblesseerd geraakt aan mijn rug tijdens 
voetballen. Hierdoor ben ik er een lange 
tijd uit geweest. In deze periode zijn wij 
begonnen met het bouwen en verbouwen 
van ons huis. Wij wonen in een 
“koloniehuis” dit is een vrij klein huisje die 
staan o.a in Frederiksoord, 
Wilhelminaoord en in Willemsoord. Hier 
hadden ze vroeger een eigen kolonie waar 
arme mensen een huisje kregen met een 
stukje land en een paar beesten . Met het 
land en de beesten konden ze zo hun geld 
verdienen. Wij bezitten ook zo’n huisje met 
een stuk grond, omdat het huis niet zo 
groot is hebben wij er een nieuw deel 
naast gezet en het oude compleet 
verbouwd van binnen en buiten. 
Aangezien wij veel zelf hebben gedaan, 
koste dit veel tijd hierdoor is het voetballen 
niets meer geworden. In deze periode liep 

ik wel regelmatig hard in de bossen om 
ons heen. Maar om toch een beetje een 
ritme te hebben, ben ik sinds een jaar lid 
van Start ’78, hier kon ik niet onderuit 
vanwege de druk van hardloopfamilie 
Sterkenburgh! Ik heb een aantal 
wedstrijden gelopen voor de lange 
afstandscompetitie. En de Jan Driegen 
halve marathon, dit was wel mijn 
hoogtepunt. Ook heb ik een aantal 
boslopen op de Woldberg en omstreken 
meegedaan. Inmiddels ben ik weer gaan 
voetbaltrainen en heb ik ook al een 
blessure opgelopen, dus heb ik het even 
rustig aan moeten doen. Ik train twee keer 
in de week in Wolvega bij Folkert waar we 
een gezellige groep hebben. Ik geef het 
estafettestokje door aan Mariska Lenis. 
 
 

Hardlopen in de herfst en 
winter 

bron: www.runinfo.nl 
 

Vooral tijdens de overgang naar de herfst 
is het lastig de juiste hardloopkleding te 
dragen. Niet alleen de keuze van het jack 
en broek zijn van belang, minstens zo 
belangrijk is de onderkleding die je daarbij 
draagt. 
 
Onderkleding  
Thermo onderkleding zorgt er voor dat je 
het transpiratievocht goed kwijt raakte en 
houdt de warmte vast. Hierdoor blijft je 
lichaam droog en op de juiste 
temperatuur. Bij een katoenen t-shirt is dat 
niet haalbaar, omdat het veel vocht neemt 
op. Dit komt omdat katoen een holle 
natuurvezel is, die veel vocht kan 
absorberen. Dit in tegenstelling tot 
kunststofvezels: deze zijn niet hol en 
nemen daarom ook minder vocht op. Het 
vochttransport is daarom ook beter. Bij erg 
koud weer kan je twee dunne 
thermoshirtje over elkaar te dragen. 
Tussen de lagen vormt zich een warm 
luchtlaagje. 
 
Bovenkleding  
Ook bij de bovenkleding is van belang dat 
deze goed ademend is, omdat anders het 
vocht van je lichaam niet goed wordt 
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afgevoerd. Ook moet het winddicht en 
regenbestendig zijn. Een goed  
hardloopjack bevat deze drie 
eigenschappen. De stof waarvan het 
gemaakt is, is zo geweven dat het wel 
transpiratievocht door laat maar 
regendruppels niet. Dit komt omdat 
zweetpartikels in verhouding veel kleiner 
zijn dan regendruppels. 
 
Regenkleding  
Goede regenkleding is regenbestendig, 
winddicht, ademend en heeft 
mogelijkheden om ventilatieopeningen te 
maken. Omdat de eerste drie 
eigenschappen moeilijk te combineren zijn 
zal je dit alleen bij dure regenpakken (o.a. 
gemaakt van gore-tex ) aantreffen. Bij de 
betaalbare standaard regenkleding moet 
je een keuze maken tussen een ademend 
maar niet regenbestendig/winddicht pak of 
andersom. Het grote nadeel van een niet 
ademend pak is dat je er in gaat zweten. 
 
Loopbroek  
Als loopbroek kan je het beste een lange 
strakke tight gebruiken. Ze zijn er in 
diverse diktes en kwaliteiten. Koop ze niet 
te strak. 
 
Handschoenen  
Handschoenen gebruik je niet te snel. In 
het begin kan het wel wat koud zijn 
zonder, echter je handen komen vrij snel 
op temperatuur. Eenmaal op temperatuur 
is het lekkerder om zonder te lopen. 
 
Muts  
Bij erg koud weer kan je het beste een 
muts dragen, omdat je veel energie 
(ongeveer 40%) via het hoofd verliest. Als 
het erg koud is kan lichaamsdelen (lippen, 
gezicht, handen etc) invetten met vaseline. 
 
Verlichting  
Zorg er voor dat je gezien wordt in het 
donker. Gebruik een lampje, reflecterend 
hesje, reflecterende bandjes of een hesje 
met led verlichting. 
 
Nog enkele tips 

• Mocht je ondanks alle maatregelen 
toch ziek of verkouden worden dan ligt 
het in ieder geval niet aan je 
sportkleding, maar ben je mogelijk 

tegen een virus opgelopen of was je 
trainingsschema gewoon te zwaar. 

• Besteed in de winter meer tijd een de 
warming-up ter voorkoming van 
blessures. 

• Als het erg koud is kan je ook thuis de 
warming-up doen. 

• In de winterperiode kan je prima 
binnen trainen op een hardloopband. 

• Wanneer je tijdens de wintermaanden 
in de sportschool op een loopband 
loopt kan je het beste zo nu en dan 
buiten trainen, omdat het lopen op een 
band net even anders is en daarom 
ten koste kan gaan van je 
looptechniek. Ook is het een plezierige 
afwisseling. 

• Als er een harde gure wind staat is het 
een stuk kouder. Houdt rekening met 
deze extra koude omstandigheden 
door wat dikkers aan te doen. 

• Probeer als het even kan de 
onbeschutte delen van je looprondje 
niet tegen de wind in te lopen. 

• Omdat in de wintermaanden de nadruk 
ligt op lange rustige duurlopen, kan je 
in deze periode meer aandacht 
besteden aan lichte blessures. Doe 
eventueel meer Rekoefeningen en 
Spierversterkende oefeningen. 

• Laat je hardloopschoenen niet op de 
verwarming drogen, maar doe wat 
proppen krantenpapier in je schoenen. 
Te veel warmte is niet goed voor je 
schoenen. 

• Oppassen met gladheid. Draag 
eventueel hardloopschoenen met een 
wat grovere zool. 

• Wanneer je tijdens de donkere en gure 
maanden minder wilt gaan lopen is dat 
geen probleem. Het beste kan je dan 
één keer per week een rustige (lange) 
duurloop doen en één keer wat harder: 
tempo 2 training of Vaartspel. Doe bij 
de rustige duurloop ook regelmatig op 
het laatst wat sprintjes van 100 m. 
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Zoals velen van jullie zullen weten is Bennie 
Overvelde inmiddels alweer vele jaren trainer 

van onze wandelgroep. Hoe hij deze stap heeft 
gemaakt, van recreatieve loper naar trainer 

kun je lezen in onderstaand stuk wat hij 
destijds heeft geschreven. 

 

Hoe een mens in 
beweging wordt gezet 

Bennie Overvelde 

 
Januari 1999 
Komt hier nu nooit een eind aan. Kunnen 
we ooit is een keer rustig in de stoel gaan 
zitten en alles wat voorbij komt maar mooi 
zijn gang laten gaan. 
Op een gewone woensdag als het werk er 
op zit. Net zoals zovele mensen even 
bijpraten en een beetje eten en de tas 
gepakt met de sportspullen. 
De rode draad door de week: de training. 
Op de atletiekbaan aangekomen en even 
bijpraten met de anderen. De afgelopen 
week voor sommigen een wedstrijd of 
zomaar even wat wetenswaardigheden. 
De trainer vindt het genoeg zo en schalt 
met luide stem dat we gaan beginnen. 
 
Wat staat er vanavond op het programma: 
eerst de warming-up. We lopen eerst 
gezamenlijk in op een rustig tempo een 
paar rondjes en doen daarna wat 
losmakende oefeningen. Daarna worden 
de mensen gestuurd naar hun eigen 
groep. De snelle groep of de rustige 
groep. De trainer begint met wat 
looptechniek en verteld daarna wat we 
gaan doen als kerntraining. 
Dit is ongeveer de insteek om een groep 
mensen in beweging te zetten. Ik heb mijn 
oren wel eens te luister gelegd met in het 
achterhoofd de gedachte dat ik dit ook wel 
eens zou willen doen. Een club kan niet 
zonder vrijwilligers en iedere keer krijg je 
te horen dat er een personeelstekort is.  
Een trainer kan wel eens niet, en een 
vervanger is moeilijk te vinden. Maar de 
mensen verlangen wel dat de training 
goed wordt verzorgd. Bij de vergaderingen 
komt dit vaak ter sprake. Ik heb eens laten 
weten dat ik dit ook wel eens wil proberen. 
En zo werkt dat meestal.  
Dit werd een keer door besproken met de 
huidige trainers en hoe jij er tegen over 

stond. Ik zag dit wel zitten en zo stond je 
op een zeker moment voor een groep 
mensen om die in beweging te zetten. 
Wat voor soort trainer ben ik eigenlijk! 
Voor zover ik mezelf ken ben ik zeker 
geen prestatietrainer. Ook niet iemand die 
de opdrachten geeft en het lijdzaam 
toeziet. Dit is voor mij recreatiesport en de 
beleving ervan is mijn uitgangspunt. 
Samen met de mensen iets doen en de 
humor speelt natuurlijk ook een rol. 
Van de andere trainers had ik al veel 
opgestoken. Het is alleen niet zo dat de 
training een kopie wordt van een andere 
trainer. Je eigen kenmerk gebruiken is een 
heel goed hulpmiddel. En zo huppelden 
we vrolijk verder tot het moment dat je het 
gevoel hebt dat kennis een beetje 
opgekrikt dient te worden. 
Een club wil graag geschoolde trainers en 
dat werkt beter bij mensen die lid van een 
sportclub willen worden. 
En zo komt het moment dat je op cursus 
gaat onder het motto een groep te 
begeleiden en uit te zoeken wat er aan 
kennis nog meer onder de hersenpan 
geplaatst kan worden. 
Ik ga dit doen met als motief dat ik mezelf 
met grote stelligheid onder de noemer 
motivatietrainer het beste kan worden 
beoordeeld. 
 
Een jaartje later: de eerste cursusdag. Dit 
was in Zwolle en er waren 12 zaterdagen 
gepland in een tijdsbestek van 4 
maanden. Hoe houdt ik mij staande tussen 
deze groep mensen die allemaal één doel 
hadden: trainer loopgroepen. 
Als mannetje van de werkvloer met een 
technische opleiding tegenover mensen 
met havo, heao, sportmasseurs en 
fysiotherapeuten.  
 
De docenten geven ons wegwijs in de 
duistere wereld van de beweging. Hoe 
brengt men iets over zodat de anderen het 
begrijpen. De basis van het bewegen en 
de trainingsprincipes. De werkvormen 
toepassen en de omvang van een training 
bepalen. Het gaat er bij mij in als 
gesneden koek. Wij moeten trainingen 
geven waarbij we mekaar moeten 
beoordelen. En zo leren we ook van 
elkaar. 
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De theorielessen horen er natuurlijk ook bij 
om de begrippen te leren kennen. 
Looptechniek in de voorste en achterste 
zwaaifase, trippling, skipping, en kniehef. 
Maar ook de spiergroepen, bloedsomloop 
en omslagpunten maken deel van deze 
materie.  
Een mooi onderwerp vond ik dat we een 
werkstuk moesten maken over iets dat het 
beste bij jou paste. Dat liep uiteen van 
kleding, schoeisel en voeding. 
Mijn onderwerp als eerder beschreven: 
motivatie. 
Hier viel van alles over te vertellen omdat 
ik door de jaren heen al een hoop uit de 
mensen heb gehaald en door zelfkennis 
tijdens mijn sportieve mirakelen. 
Wat rest is de kennis die je haalt uit de 
boeken. 
Na hier en daar nog een beetje bijgestuurd 
en geschaafd door de heren docenten 
waren we klaar om een proeftraining te 
doen voor de gedelegeerden van 
bestuurlijk niveau: de Bobo’s.  
Volgens de docenten had ik het in mij en 
ging er met al mijn enthousiasme iets van 
maken. Dat ik een praktijkman was heb ik 
hier even laten zien en ik werd daar ook 
naar beoordeeld. De theorie was minder, 
maar omdat ik het gevoel had dat ik over 
het algemeen een goed beeld had 
gekregen hoe deze materie in mekaar 
steekt, ben ik met meer vertrouwen en een 
tas vol met wijsheid een stuk wijzer 
geworden. 
De motieven en de motivatie om een 
groep mensen in beweging te zetten blijft 
voor mij bestaan en ik ga mij er verder niet 
in verdiepen om de mens in al zijn doen 
en laten te ontleden. 
Het plezier en het bewust bewegen: sport 
gerust en rust bewust. 

 
 

Rode wijn en 
naaldhakken. 

 

Twee van de drie dames zijn in training 
voor de halve Marathon van/ opAmeland 
op 13 december, zo ook is het schema, 
welke door onze trainer is opgesteld, 
daarop aangepast. Dat houdt dus in, 
km’ters maken. Afgelopen zaterdag onder 

lichte barre weersomstandigheden een 
route van goed 23 km gelopen. Gelukkig 
hoeven wij dit niet alleen af te leggen, we 
hebben goede support. De eerste 15 km –
de route van de Hunnebedloop- waren wij 
met zijn 7-en en daarna met zijn 4-en 
hebben wij nog een lusje erbij aangeplakt. 
Je kunt dan om vele obstakels heen lopen 
of links/ rechts afslaan om daar dan weer 
achterlangs te gaan, om zo uiteindelijk aan 
nog meer extra km’ters te komen. 
Onderweg is er soms ook sprake van 
misverstanden, zo met het bepalen van de 
route. Diegene die achteraan lopen 
bepalen vaak de route … ;o), door gewoon 
af te slaan???!!! 
Nadat er een paar weekenden achter 
elkaar lange afstanden zijn gelopen, 
kunnen we zeggen: als het zo gaat, dan 
moet het goed  komen op Ameland. We 
gaan ervoor! 
 
Iedere loopgroep doet aan loopscholing en 
vragen jullie je dan ook wel eens af waar 
een bepaalde oefening goed voor is? We 
doen vaak wat onze trainer zegt, maar 
eigenlijk vragen wij nooit waar het nou 
goed voor is. We nemen klakkeloos aan 
dat het ergens goed voor is. De trainer van 
ons vroeg zich dat namelijk zelf ook af …. 
of brengt hij het nou eenmaal goed over 
aan zijn groep???? 
We hebben ons stiekem voor genomen 
dat wij eens feedback zullen geven, is ook 
goed voor de geest van onze trainer en zo 
blijft hij ook alert in zijn nieuwe functie als 
cursusleider die hij onlangs vervuld met 
alle plezier. 
 
De sneeuw kwam al vroeg dit jaar en 
behalve dat dit een heel mooi gezicht is 
om in te lopen, geeft het soms ook wat 
gladheid (hoewel je daar natuurlijk geen 
sneeuw voor nodig hoeft te hebben). Maar 
niet getreurd, de training wordt wat 
aangepast, en we blijven braaf onze 
rondjes op de baan lopen. Hoewel de één 
dit wat sneller doet dan de ander, want de 
één is natuurlijk meer gladheid bestendig 
dan de ander ☺. 
Aangezien wij natuurlijk van veel variatie 
houden en niet altijd op hetzelfde parcours 
willen lopen gingen we op een 
woensdagavond eens rondjes door de 
stad lopen, erg sfeervol met alle mooie 
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verlichting en natuurlijk erg gezellig door 
de aanmoedigingen van langs de kant. Er 
werd zelfs speciaal voor ons wat vuurwerk 
afgestoken, maar dat niet iedere loper dit 
kon waarderen bleek wel uit het feit dat F. 
B. zich geen moment bedacht en de hoek 
omstoof en gelijk de vuurwerkgooiende 
jongen bij de kladden had, ik geloof dat 
deze jongen zich nog wel weer bedenkt 
voordat hij een rotje gooit ☺. 

 
Gerstenat en vette Friet 
Belevenissen van een recreatieve loper. 

 
Terwijl ik dit schrijf schijnt het zonnetje, 
een strak blauwe hemel en op de tv is de 
uitzending campinglife. Helaas is het nog 
maar begin december maar het lijkt wel 
voorjaar. Straks eerst maar even uitlopen 
na de halve marathon van gisteren. 
 
Nog maar een paar weken en dan is het 
alweer 2009. Dan beginnen de dagen 
weer te lengen, we gaan de goede kant 
weer op (voor de oplettende lezer…..ik 
heb een hekel aan regen en kou �) 
 
Gister was de halve (en kwart) marathon 
van Nijeveen. Ik hoorde 1 van de 
deelnemers zeggen dat dit de 2e keer in 
27 jaar was dat het niet erg hard waaide. 
De omstandigheden waren ideaal. Hoewel 
het van mij iets warmer had 
gemogen….Maar het was droog en er 
stond nagenoeg geen wind. Het was nog 
wel een beetje mistig maar later brak de 
zon door. Toch aan het begin de 
twijfel…..wel of geen lange broek? 10 
minuten voor de start besloot ik in korte 
broek te gaan. Het feit dat er praktisch 
geen wind stond gaf de doorslag, hoewel 
de temperatuur (een graad of 4?) te 
wensen overliet. 
Bij de start zag ik gelukkig dat er meer 
mensen in korte broek waren. Gelukkig 
gaat iedereen altijd lekker dicht bij elkaar 
staan, dus dan blijf je wel warm. Het is wel 
altijd even zoeken om een goed 
plekje….je wilt niet tegen iedereen aan 
staan tenslotte. Stel je voor dat je tegen de 
harige benen van Jan de G. aan moet 
schuren….. 
 

Nadat de plaatselijke jager het startschot 
had gegeven (is zo’n dubbelloops geweer 
ook iets voor Jan de L. bij het starten?) 
vertrok de meute. Ik nam me voor om niet 
al te snel te starten…dat brak me de 
vorige keer aardig op.De eerste paar 
honderd meter is het een kwestie van 
kijken wie er in de buurt lopen….gaat het 
te hard….gaat het te langzaam? Ik loop in 
een groepje waar een aantal bekenden bij 
zitten die ongeveer hetzelfde tempo 
kunnen lopen. Dat zit wel goed dus. Een 
meter of 20 voor me zie ik Nynke lopen, 
poffer, denk ik, die heeft snode 
plannen…..Na een kilometer of zo sluiten 
we aan, helaas ligt het tempo net te hoog 
voor haar. Volgende keer Nynke…. 
 
Het gaat lekker en er vormt zich een mooi 
groepje. Na een paar kilometer valt het 
echter al wat uit elkaar. Maar omdat er 
bijna geen wind staat is dat geen 
probleem. Na een kilometer of 6 is er een 
groepje ontstaan dat tot 15 kilometer min 
of meer bij elkaar blijft. Zo nu en dan valt 
er iemand af of wordt er iemand 
ingelopen, of er komt een loper van 
achteren aansluiten. Ik voel me goed, ik 
was een beetje bang voor mijn heup maar 
het gaat prima. 
Na 15 kilometer worden de benen toch 
wat zwaar en wordt het werken geblazen. 
Gelukkig kan ik het tempo aardig 
volhouden. Ik zie in de verte ook Klaas de 
H. langzaam dichterbij komen, dat geeft 
ook motivatie. Helaas zit hij toch te ver 
voor me en finisht hij uiteindelijk een 
minuut voor me. De laatste kilometers is 
het ieder voor zich….Ik finish in een prima 
tijd (voor mijn doen). Na de finish even 
een stukje langs het parcours om te kijken 
waar mijn loopmaatje Jan B. blijft. Hij is er 
ook al mooi vlot in een prima tijd. Nog 
even uitlopen samen met Harm en de 
beide Jannen en dan douchen. Terwijl Jan 
B. de zeep nog even uit de oren haalt 
bestel ik 2 snert en 2 biertjes……welke zal 
ik eerst nemen denk ik….. 
 
Een paar weken geleden heb ik weer een 
duurloopje gedaan op zaterdagochtend 
met “de naaldhakken”. Ze zijn wel aardig 
hoor, de dames, maar ze onthouden 
alles……wat ze willen. Ik heb 1 keer een 
opmerking gemaakt over de 
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wereldproblematiek en ik kan nu niets 
meer zeggen lijkt het wel….� Maar ja, wie 
kaatst kan de bal verwachten denk ik dan 
maar… 
 
Aan de andere kant….soms krijgen ze 
allerlei goede adviezen….en die 
onthouden ze dan weer niet, beetje 
selectief geheugen hè…(de dames bedoel 
ik) 
 
Maar goed, we waren met 7 man en dat is 
toch wel gezellig altijd. Rondje 
Hunebedloop, met voor de liefhebbers na 
15 kilometer nog een extra lus. De 
weersverwachtingen waren slecht maar 
gelukkig viel het mee. 1 klein sneeuwbuitje 
en voor de rest bleef het droog. Is het jullie 
wel eens opgevallen hoe prachtig de lucht 
dan kan zijn? Hele donkere wolken 
afgewisseld met stukken blauw en felle 
zonneschijn….Als je dan over de hei loopt 

is het een prachtig gezicht. Afijn, toen we 
met zijn vieren na 23 kilometer weer op de 
parkeerplaats waren nodigde Nynke ons 
uit voor de koffie. Ron kreeg geen genoeg 
van het lopen en besloot (terwijl we op 
weg gingen naar de koffie) om er nog een 
paar kilometer aan te plakken…..Hij kwam 
dus een kwartiertje later aanschuiven. Jan 
en broer Jan zaten al gezellig aan de 
keukentafel…de koffie pruttelde in de pot, 
wat wil je nog meer? 
 
Volgende week is de cross van het Friese 
Running circuit. Ik ben benieuwd hoe het 
gaat. Ik heb Hans V. gezegd dat ik mijn 
best zal doen om hem bij te houden. In de 
wegwedstrijden red ik dat niet op het 
ogenblik maar in de cross? Wie weet…. 
Ik heb vanochtend een deel van het 
parcours gezien….blubber. Dus dat wordt 
werken denk ik ☺ 
 

 
 
 
 
Wegwerkers prominent in beeld 

Bron: Opregte Steenwijker Courant 



 
 
Hierbij alweer de eindstand van dit 
seizoen. Om het overzichtelijk te houden 
deze keer alleen  de atleten die zeven 
wedstrijden hebben gelopen. De complete 
uitslag staat wel op internet. Voor het 
komende seizoen heb ik weer diverse 
suggesties mogen ontvangen.  
Een wens is het splitsen van de dames 
veteranengroep in een 35+ en een 45+ 
groep. Op zich is daar niets op tegen maar 
gezien het aantal dames in deze categorie 
die dit jaar de competitie hebben 
uitgelopen is deze groep nog te klein om 
te splitsen. Mijn streven is om toch wel 3 
deelnemers per categorie te hebben die 
de competitie uitlopen. Als blijkt dat er 
tijdens de komende competitie aan deze 
eis wordt voldaan dan zal ik het niet na 
laten om tijdens de competitie alsnog deze 
groep te splitsen. 
Op 31 januari 2009 staat onze eerste 
wedstrijd (de Hunebedloop) in het kader 
van de LA-competitie alweer op het 
programma. Even was er consternatie 

want onze 3e clubcross was op de zelfde 
dag gepland, maar in overleg met het 
WOC is de clubcross een week naar voren 
gehaald deze is nu op 24 januari 2009. 
Dus zet zaterdag 31 januari al vast in je 
agenda. Dit jaar stonden er ruim 50 
startleden aan de start van de 
Hunebedloop, het zou leuk zijn als we in 
2009 dit aantal evenaren of zelfs 
verbeteren. Het complete programma voor 
2009 komt in de starter van februari of 
maart te staan en zal wezenlijk niet veel 
anders zijn dan het afgelopen jaar. Voor 
een ieder die de competitie van 2008 
hebben uitgelopen is er een prijs 
beschikbaar en deze zal worden uitgereikt 
tijdens de 30 van de 30. Ik wens u mede 
namens Petra fijne feestdagen en een 
sportief 2009. 
 
Jan  



Indoor Stadskanaal op 15 november 2008 

         

Meisjes Pup B: 40m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 600m: Plaats:  

Rosalie Tissingh 7.66 1.05 3.68 1042 3e 2.35.8 4e  

Jongens Pup A, 1e j,: 60m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 600m: Plaats:  

Eric Stuiver 10.73 0.85 5.48 978 6e 2.30.0 7e  

Meisjes Pup A, 1e j.: 60m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 600m: Plaats:  

Soraya Servage 9.70 1.10 5.78 1334 1e 2.08.7+ 1e  

Meisjes D: 50m: 60m: Totaal: Plaats: 50m Hor.: 60m Hor.: Totaal: Plaats: 

Saskia Veen DNS 10.13 358 23e 10.58+ 12.17 700 4e 

Hoog: Astrid Wibbelink 1.25 4e     

Kogel: Astrid Wibbelink 7.69 5e     
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Coopertest te Steenwijk op 16 november 2008. 

          

12 minuten:     Evelien Wemes 2710    René Luijten NL 2246 

Egbert Vink 3328    Riki Creemers 2666    Roald Smits 2146 

Jan de Lange 3208    Eline Luijten 2539    Ellen Smits NL 2146 

Klaas van der Veen 3081    Marchel Tissingh NL 2536    Else Henneke 1663 

Jari van Ravenstein 3015    Tom van Ravenstein NL 2462    6 minuten:  

Wouter Smits NL 2808    Lara van Ravenstein 2382    Rosalie Tissingh 1167 

Martijn de Vries 2723    Ernst Luijten 2261    Demi Berger 1104 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Coopertest te Steenwijk op 30 november 2008 

          

12 minuten:          6 minuten:  

Egvert Vink 3357    Jan Nijmeijer 2580    Thirza Kuiper 1274 

Freddie Bouma 3271    Geesje Nijmeijer 2532    Jarno Kuiper 1191 

Jesse Nijboer 3235    Eline Luijten 2483    Demi Berger 1147 

Klaas vd Veen 3232    Kevin Boes 2352    Wolter Nijmeijer 1086 

Jan de Lange 3170    Wilma Kuiper NL 2151    Anne Stam 1004 

Harm Kolvoort 3106    Wieke Nijmeijer 2028      

Jari van Ravenstein 2977    Marte Naaktgeboren 1871      

Ellen Jansen 2742    Nicole vd Veen 1797      

Sandra Boxum 2712    Jorine Brouwer 1698      
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Weten we het nog? Een “+” achter een prestatie betekent een verbetering of evenaring van een clubrecord! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Omdat er weer veel nieuwe leden bij zijn gekomen hierbij het reglement van het kampioenschap clubcross: 
 
1. Men moet aan tenminste drie clubcrossen hebben deelgenomen, anders komt men niet in de 
 eindklassering. 
2. Voor een eerste plaats krijgt men 1 punt, voor een tweede plaats 2 punten, enz. 
3. Van elke atleet worden de beste drie prestaties (laagste punten) opgeteld voor het eindklassement. 
4. De atleet met het laagste puntentotaal uit drie wedstrijden wint. 
5. Bij een gelijk puntentotaal beslist de klassering in de laatste wedstrijd, waarin de betreffende atleten 
 tegen elkaar hebben gelopen. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
In het winterseizoen zijn er weinig baan- en indoorwedstrijden. Om geen uitslagen te missen, verzoek ik 
iedereen, die naar een baan- of indoorwedstrijd is geweest, de uitslagen behalve aan Hans Hes ook aan mij 
door te geven voor plaatsing op de website, in de Starter en in de ranglijstenboekjes. Ook voor clubrecords 
is dit belangrijk! 
      Rob de Jong. rob-dejong@planet.nl 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  
 



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zaterdag 15 november Heerenveen  Heideloop zondag 14 december Steenwijk 3e cross RCC-circuit

H 8km 2e Jan Scheenstra 26.40 Hs ca 10km 13e Gerjan Petter 42.44

25e Eddy Oosterkamp 32.18 14e Edwin Groenink 49.20

D  3km 7e Sandra Boxum 13.20 H35 10km 1e Jan Scheenstra 32.50

8e Claudia Oosterkamp 13.22 4e Harm Kolvoort 38.45

H 3km 2e Lowie vd Woude 10.41 H45 10km 6e Klaas de Haan 37.20

7e Freddie Bouma 38.14

zondag 16 november Nijmegen 7-heuvelenloop 11e Jebbe Westerbeek 41.31

H 35 15km 558e Raymond Bleaser 1.08.46 Dsen ca 4km 7e Simone Westerbeek 18.24

H45  15km 612e Chris pols 1.08.31 8e Sietske Sterkenburgh 19.24

856e Jebbe Westerbeek 1.10.33 D45 4km 1e Toos de Vries 17.48

D45  15km 429e Adri Sluis 1.23.51 2e Adri Sluis 20.14

1095e Ina Gerding 1.40.01 JB  ca 3km 6e Lowie vd Woude 10.07

D 60 15km 56e Henny Lukens 1.30.50 7e Jesse Nijboer 10.22

H60 15km 642e Rob vd Wel 1.43.27 JC ca 3km 12e Martijn de Vries 11.19

14e Jari van Ravenstein 11.42

zaterdag 22 november  Tilburg  Warandeloop 21e Allaerd Petter 13.58

JC1 2,8km 15e Jari v Ravenstein 11.15 MC ca 2km 7e Ellen Jansen 7.48

23e Martijn de Vries 11.36 18e Ryanne Bekius 9.04

21e Wieke Nijmeijer 11.51

zondag 30 november  Zwolle Bruggenloop H.sen sprintcr 1e Stefan Postma 2.58

H 5km 2e Wolter vd Veen 18.51 JB sprintcros 3e Patrick Postma 3.14

D 5km 11e Jana Posthumus 28.40 JD2ejr ca1km 1e Tim de Boer 3.29

MD2 ca 1km 4e Claudia Oosterkamp 3.43

zondag 30 november Zwolle  Sintloop 8e Sandra Boxum 4.07

H 10 mijl 1e Jan Scheenstra 56.59 MD1 ca 1km 8e Nicole van der Veen 4.09

 JPA 2 800m 6e Nick Rodermond 3.17

zaterdag 6 december Nijeveen  Bovenboerloop 9e Obbe Tibben 3.23

H40 1/2 mar 3e Hans Versteeg 1.21.55 11e Rory Oosterkamp 3.26

6e Klaas de Haan 1.25.54 JPA 1 800m 5e Eric Stuiver 3.13

10e Freddie Bouma 1.26.56 MPA2 800m 7e Lara van Ravenstein 3.17

22e Harm Kolvoort 1.33.44 MPA 1 800m 1e Soraya Servage 3.05

43e Berry Pees 1.47.32 JPB 800m 7e Remco Mulder 3.33

H50 1/2 mar 1e Jan de lange 1.21.21 13e Wolter Nijmeijer 4.34

16e Jan Bos 1.36.48 MPB 800m 10e Rosalie Tissingh 3.38

Hs 11,5km 1e Stefan Postma 40.37 12e Thirza Kuiper 3.54

H40 11,5km 2e Heerke Postma 43.28 JPC 800m 3e Jarno Kuiper 3.47

4e Jan de Groot 45.07 recr  ca 10km  Egbert Vink 41.05

8e Ron Bos 47.48 Jacob Dolstra 46.00

 14e Cor trompetter 51.34 Frenk Wubben 46.41

17e Bert Slagter 52.17 Jaap van Weenen 47.47

D35 1/2 mar 4e Toos de Vries 1.44.08 Jan Nijmeijer 50.37

5e Alien Stuifzand 1.47.02 Linda Wibbelink 50.41

D 11,5km 3e Nynke de lange 48.07 Nico Essing 50.53

9e Wilma van Galen 58.15

12e Jannie Kielema 58.38

14e Anita Blankvoort 1.00.00

18e Henny Lukens 1.05.21

 

zaterdag 13 december Ameland Adventurerun

H40 1/2 mar 21e Ron Bos 1.35.39

Dsen 1/2 mar 3e Nynke de lange 1.35.40

D35 1/2 mar 11e Margreet Wagteveld 1.49.02

Deze pagina is alleen mogelijk als de uitslag van

een wedstrijd bekend is bij ons. Hans en Jolanda Hes

Geef daarom uw gelopen tijd aan ons door. Telefoon: 0513-688058

Samen maken we deze pagina mogelijk. 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 1 februari 2009, zie clubblad november 2008, of www.start78.nl

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

01 februari Utrecht indoor senioren/masters/junioren-AB 10.30 uur

07 februari Drachten indoor junioren-CD/pupillen

07 februari Emmen crossloop 8km-4km 13.30 uur

07 februari Heerenveen wegloop 15km-7km 10.30 uur

07 februari Leeuwarden wegloop 16,1km-10km-5km-2,5km 11.00 uur

08 februari Emmeloord wegloop 15km-12,5km-10km-7,5km-5km-2,5km 11.00 uur

08 februari STEENWIJK baan coopertest 12 minuten en 6 minuten 11.00 uur

12 februari Zwolle baan cooperstest en 5000m 19.30 uur

14 februari Assen wegloop 15km-12km-9km-6km-3km 11.00 uur

14 februari Den Ham bosloop 9,4km-4,7km-3km-1,5km 13.30 uur

14 februari Heerde crosscompetitie alle klassen 10.30 uur

15 februari Appelscha crossloop 4e Running Center Circuit alle klassen 11.30 uur

15 februari Groningen wegloop 16km-13km-10km-7km-4km 10.00 uur

21 februari Groningen wegloop 30km 10.00 uur

21 februari Langezwaag wegloop 21,1km-16,1km-10km-5km-2,5km 11.00 uur

21 februari Ommen crossloop 10km-5km-2,5km-1,2km 13.30 uur

21 februari TUK 4e bosloop alle klassen 11.00 uur

21 februari Utrecht indoor junioren-ABC 10.00 uur

22 februari Dronten bosloop 11km-8,3km-5,5km-2,8km 10.30 uur

22 februari Harderwijk bosloop 15km-10km-5km-1,6km 10.30 uur

22 februari Zwolle wegloop 15km-10km-5km-3km-1,5km 10.30 uur

28 februari Biddinghuizen wegloop 15km-12,5km-10km-7,5km-5km-2,5km 10.30 uur

28 februari Drachten wegloop 10km 11.00 uur

28 februari Stuifzand crossloop 7km-3km-1,8km-0,7km-0,4km 10.00 uur

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

01 maart Leeuwarden wegloop 30km-16,1km-6km-2,5km 11.00 uur

07 maart STEENWIJK-TUK indoor alle klassen 10.00 uur

08 maart Emmeloord wegloop 15km-12,5km-10km-7,5km-5km-2,5km 11.00 uur

08 maart Grouw merenloop 14km-5km-1,1km 13.30 uur

11 maart Zwolle baan cooperstest en 5000m 19.30 uur

14 maart Assen wegloop 15km-12km-9km-6km-3km 11.00 uur

14 maart Den Ham bosloop 9,4km-4,7km-3km-1,5km 13.30 uur

14 maart Diever weg/bosloop 42,2km-28km-21,1km-10km 12.00 uur

14 maart Groningen wegloop 35km-30km 10.00 uur

14 maart Hardenberg wegloop 30km-20km-10km 11.00 uur

14 maart Kampen wegloop 32km-21,1km 11.00 uur

15 maart Epe indoor junioren/pupillen 13.30 uur

15 maart Groningen wegloop 16km-13km-10km-7km-4km 10.00 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.    


