


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 € 12,45

Pupillen C 2001 € 20,90 € 12,45 € 6,70

Pupillen B 2000 € 20,90 € 12,45 € 6,70

Pupillen A 1998/1999 € 22,45 € 12,45 € 6,70

Junioren D 1996/1997 € 26,60 € 13,15 € 12,00

Junioren C 1994/1995 € 26,60 € 13,15 € 12,00

Junioren B 1992/1993 € 30,60 € 13,15 € 12,00

Junioren A 1990/1991 € 30,60 € 13,15 € 12,00

Senioren/ Masters 1989 en eerder € 40,30 € 14,20 € 19,20 (facultatief)

Sportieve wandelaars € 18,45 € 10,65 € 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 06-33160280

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 Jeugdcommissie:

 de Klamp 10, 8404 GL  LANGEZWAAG, bank 36.12.20.030 Richard Servage Voorzitter

Thuiswedstrijden: Marchel Tissingh Secretaris

Riki Creemers, tel: 06-33160280 riki-start78@hotmail.com Elsle Henneke Coördinator pupillen

Kloosterdijk 4, 8376 EK  OSSENZIJL, bank 32.20.31.028 Tineke Jonkman Coördinator AB- en CD-junioren

Inschrijvingen wedstrijden Wolvega: Hans Spitzen Coördinator ouders

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@telfort.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, 
 
We hebben het jubileumjaar achter ons gelaten en voor u 
ligt alweer het eerste exemplaar van 2009. We kunnen dit 
jaar wel spreken van een echte winter in Nederland. De 
sneeuw en gladheid kan tijdens de trainingen tot wat 
problemen hebben geleid. Maar er zijn ook diverse 
atleten geweest die van de nood een deugd hebben 
gemaakt. Zij hebben de schaatsen weer eens uit de kast 
gehaald omdat we eindelijk weer echt eens in Nederland 
konden schaatsen op natuurijs. Nu de winter zo 
langzamerhand op zijn eind komt, kunnen we weer uitzien 
naar de langere en warmere dagen. Maar voorlopig kun 
je de handschoenen nog wel binnen handbereik houden. 
  
In de eerste maanden van dit jaar zijn er een aantal 
boslopen georganiseerd en ook waren er een aantal 
indoorwedstrijden waar Start 78 leden hun onderdelen 
beoefenden. De uitslagen van deze wedstrijden kun je 
achterin deze Starter vinden. Net als in 2008 hebben we 
ook dit jaar weer onze vaste rubrieken in de Starter staan, 
zoals: rode wijn en naaldhakken, gerstenat en vette friet, 
de jeugd van tegenwoordig en het estafettestokje. Ook 
heeft trainster Tinneke een verslag gemaakt van een 
indoorwedstrijd waar een aantal van haar pupillen in actie 
waren geweest. Dit alles en nog veel meer kun je lezen in 
deze starter. 
 
We wensen u veel leesplezier toe. 
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Evert Roffel 
 
Afgelopen week hebben we met droefenis 
kennis genomen van het overlijden van 
Evert Roffel. Evert was één van de 
oprichters en drijvende krachten achter 
Start ’78 in de beginjaren. Evert was ook 
de eerste voorzitter van Start ’78. We 
mogen met recht zeggen dat we één van 
onze stamvaders hebben verloren.  
 

 
 

Evert, hier in zijn jonge jaren, was sinds 
2002 erelid van Start ’78. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de waarnemend 
voorzitter 

Hendrik-Jan Doevendans 
 

Leden, 
Na het overlijden van Evert Roffel is het 
moeilijk om woorden te vinden. Evert heeft 
een staat van dienst bij Start’78 die als 
voorbeeld voor ons allemaal kan dienen. 
Bestuur en leden van Start ’78 waren dan 
ook ruim vertegenwoordigd op zijn 
afscheidsdienst. Vooral bij de al wat 
oudere leden heeft Evert een speciaal 
plekje in het hart. Sommige van hen heeft 
hij zelfs persoonlijk naar de club gehaald 
om aan atletiek te komen doen. 
 
We hebben Evert tijdens de clubcross een 
moment gedacht in een moment van stilte. 
 
 
Bestuursmededelingen 
Het gaat niet goed met de ledenaanwas 
van met name jeugdleden in Wolvega. De 
situatie gaat al enkele jaren achteruit en 
dat lijkt moeilijk te stoppen. Op het 
moment is het zelfs zo dat in Wolvega 
geen baartrainingen meer worden 
aangeboden wegens gebrek aan 
belangstelling. Het bestuur overweegt 
momenteel om voor komend seizoen de 
baan in Wolvega niet te huren. Uiteraard 
blijven we wel looptrainingen en sportief 
wandelen aanbieden. 
 
Ledenvergadering 
Bij deze starter treft u de uitnodiging en 
alle stukken aan voor de komende 
ledenvergadering. Deze zal worden 
gehouden op donderdag 19 maart, 
aanvang 20.00 uur. 
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Jarig in maart   

 

  

      

Alvast van harte gefeliciteerd en   

een fijne dag toegewenst namens 'Start 78' 
      

      

       

maart        

1-3 Jacob Dolstra 9-3 Pauline Keuzekamp 19-3 Arjen Guikema 

2-3 Jan Groen  9-3 Wolter Nijmeijer 19-3 Rinske Sterkenburgh 

2-3 Christa Smitstra 9-3 Charlotte Roerink 20-3 Stephan Nijs  

3-3 Marijke de Kan 10-3 Simon Hermsen 21-3 Ferna Buiter  

4-3 Kevin Boes  10-3 Chris Pols  23-3 Ivan Versteeg 

5-3 Nico Essing  11-3 Trijntje Costeris 25-3 Nathan van der Heide 

6-3 Jolanda van Zanten 15-3 Harm Kolvoort 27-3 Wolter Bosscha 

7-3 Patrick Postma 17-3 Ina Gerding  29-3 Wouter Deems 

9-3 Wieneke Bolding 18-3 Kitty de Jong     

         

Nieuwe leden        

Jesse Nijboer - Junior B  Edwin Bakker - Recreant    

Arnold Broek - Recreant  Sander Groen - Pupil A    

Jeroen Vink - Master  Cis Hilligehekken - Pupil B   

Anne-Karlijn Mos - Pupil C  Tom Ravenstein - Recreant   

     
 

Bergwandelen 
 
Al 3 jaar zijn we met een groep Starters de 
bergen in geweest. Dit jaar kan het wat 
ons betreft weer lukken. Zelf gaan we van 
27 augustus tot 7 september naar 
Oostenrijk. Met groot plezier zouden we 
van donderdag 3 september tot en met 
maandag 7 september met een groep de 
bergen in trekken. We hebben alweer een 
paar mooie routes klaarliggen. De kosten 
kunnen we beperkt houden tot +/- €250,- 
all in. Een goede conditie is een vereiste, 
want je wandelt met een rugzak van 10kg 
op je rug. Als je zin hebt om mee te gaan, 
geef je dan op bij Folkert en Marrie 
Sterkenburgh, tel. 0513-682524 of e-mail 
fsterkenburgh@gmail.com. 
 
 
 

 

Geboren 
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Estafettestokje 
 

Hallo alle startleden, 
 

Ik ben Mariska Lenis- Wierda , Sommigen 
zullen mij nog kennen als Mariska Wierda. 
Maar op 7 mei 2004 ben ik in het 
huwelijksbootje gestapt met Xander Lenis. 
Ik ben op 22 januari 1980 geboren. Ik ben 
nu zelf moeder van een zoon Roan, 4 jaar 
en een dochter Flore, 2 jaar. Ik ben 
woonachtig in Wolvega, waar wij 2 jaar 
geleden een huis hebben gekocht. 
Als kleuter zat ik op gymnastiek en daarna 
tot 10 jaar op turnen, dit was niet echt wat 
bij mij paste, ik liep de Lindeloop in 
Wolvega toen wel mee en dat ging mij wel 
goed af. Onze overbuurman zei toen is 
atletiek niks voor Mariska?” En zo gezegd 
zo gedaan, ik werd lid bij Start 78. Ik heb 
hier een hele leuke tijd meegemaakt. Ik 
deed aan veel wedstrijden mee, zowel 
hardlopen als de technische nummers, 
speerwerpen was wel een favoriet 
onderdeel. Met competities zijn we met 
vele teams afgereisd naar atletiekbanen 
door heel Nederland. Dit was altijd heel 
erg gezellig, iedereen streed dan op zijn 
beste onderdelen voor zo veel mogelijk 
punten. Ik heb op atletiek Cindy van den 
Akker leren kennen, zij was net iets eerder 
lid dan ik. Cindy is nu nog altijd mijn beste 
vriendin. 
Op een gegeven moment kom je op een 
leeftijd dat mensen door ieder hun eigen 
reden Start 78 gaat verlaten, naar 10 jaar 
lid geweest te zijn was dat ook zo voor 
Cindy en mij. 
Ik ben altijd wel wat blijven lopen, want dat 
ben ik altijd wel leuk blijven vinden. Ik heb 
ook nog een tijdje met de loopgroep van 
Jan Echten meegelopen, maar toen ik 
zwanger raakte van onze zoon Roan ben 
ik hiermee gestopt. Ook na de 
zwangerschappen liep ik wel alleen hard. 
Na een keer met mijn vader te hebben 
gelopen heb ik besloten om toch weer lid 
te worden bij Start 78. Dit is tenslotte veel 
gezelliger. Sinds mei 2008 train ik op 
maandag- en vrijdagavond bij Folkert. Het 
zijn zeer afwisselende trainingen, de 
loopschema’s zijn elke keer anders en ook 
de locatie wisselt. Zo hebben we wel op 
de Woldberg gelopen maar ook vanaf het 

huis van Folkert en Marie in Katlijk. Op die 
avond waren ze aan het klokken luiden we 
zijn daar met de groep heen gelopen, daar 
mochten we ook even onze armspieren 
gebruiken. Ik heb waarschijnlijk een 
verkeerde techniek gebruikt, ik kreeg de 
klok niet aan het luiden maar ik had de 
volgende dag wel spierpijn. Niet alleen de 
arm en beenspieren worden in onze groep 
goed getraind, maar ook de kaakspieren. 
Zoals Erwin in zijn verhaal al vermelde is 
het een erg gezellige groep er is altijd wel 
tijd voor een dolletje, dit wil niet zeggen 
dat er niet serieus wordt getraind. 
Folkert organiseert ook altijd een 
survivalrun, hier heb ik ook aan mee 
gedaan. Dit was zeer geslaagd. Op de 30e 
van de 30e heb ik 10 km gelopen en 
daarna lekker gegeten van een chinees 
buffet. Ik hoop in de toekomst als de 
kinderen naar school gaan dat ik overdag 
kan trainen voor een halve marathon. Zo 
dit was mijn verhaal en ik geef het stokje 
door aan Aetske Oenema. 
 

De jeugd van 
tegenwoordig 

belevenissen van een trainer in opleiding 
 

Voor het eerste nummer van 2009 valt 
natuurlijk veel te vertellen. Ik heb nu ook 
een maand extra gekregen voor het 
verzamelen van leuke weetjes. Dus nu 
zou in principe dit stukje ook 2x zo lang 
moeten worden.  
Wat hebben we allemaal gehad afgelopen 
tijd? 
Een aantal boslopen, coopertesten,  
Runningcenter crossen, het NK cross in 
Gilze-Rijen. Enfin, het is bijna teveel om 
op te noemen. Ik was niet van plan om ze 
allemaal bij langs te gaan. Daar hebben 
we anderen voor die daar al genoeg over 
kunnen vertellen. Ik ben ten slotte met dit 
stukje verder gegaan om wat meer over 
de belevenissen van de jeugd in de starter 
te krijgen naast hun prestaties. En wat er 
zoal afspeelt tijdens trainingen. We zitten 
in een periode waarin van alles mogelijk is 
met het weer en dat betekend dus dat er 
aan de grondmotorische eigenschappen 
gewerkt word. Huh!? Er wordt toch aan 
hun conditie gewerkt? Ja en nee, onder 
conditie word vaak uithoudingsvermogen 
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verstaan. De grondmotorische 
eigenschappen vallen naast 
uithoudingsvermogen ook kracht, 
snelheid, lenigheid en coördinatie. Een 
reden waarom ik moet lachen als iemand 
zegt dat hij beter wil worden door aan zijn 
conditie te werken. Erg handig zo’n 
trainerscursus, je leert er echt veel van. 
De basismodule hebben we (Else, 
Marchel en ik) afgesloten en we zijn nu 
met de module werpen bezig. 
 
De laatste tijd komen steeds vaker jeugd 
naar me toe om mij te smeken om 
bepaalde personen te sparen in dit stukje. 
(meestal hun zelf) Oké sommige figuren 
presteren het elke keer weer om erin te 
komen maar die doen het er ook om.☺ 
Ook gebeurd het vaak dat bepaalde 
personen in de zeik worden gezet in mijn 
buurt. In de hoop dat die persoon die in de 
zeik gezet word er zo in komt. Vaak zijn 
deze te ernstig voor publicatie. Het is 
natuurlijk wel de bedoeling dat we het leuk 
en gezellig houden! Sommige atleten, ik 
hoor ze nu al, zullen wel zeggen dat ik die 
regel overtreed door ze hier in dit stukje te 
zetten.  
 
Ik moet één atleet wel even heel erg in het 
zonnetje zetten. Ze was even van plan om 
van atletiek af te gaan maar ik hoop van 
harte dat ze blijft op atletiek om nog meer 
goede prestaties neet te zetten. Daarnaast 
heeft ze ook bijna altijd een grote glimlach 
op haar gezicht. Naast dat ze het heel 
goed heeft gedaan op het NK is ze ook 
nog verkozen tot jeugdtalent van 2008! 
Wel een groot applaus waard! 
Iedereen weet denk ik wel over wie ik het 
heb! Soraya Servage. 
 
Zo’n winter varieert elke keer weer! Dan 
erg lekker weer om te trainen. Dan veel 
wind of veel regen. Ook krijg je in de 
winter vaak te maken met ziekte. Is de ene 
trainer gelukkig weer beter word de ander 
ziek. Vooral de regen vonden de meeste 
atleten niet erg. En al helemaal niet als we 
dan in de kleedkamers rompspier 
oefeningetjes gaan doen. “een keer wat 
anders dan circuitjes en loop parkoersen” 
Was de eerste reactie die ik kreeg. Maar 
die zijn óók nodig zeg ik dan. “maar toch 
niet elke week hetzelfde” kreeg ik als 

weerwoord. Het is wel zo dat je rond deze 
tijd veel circuitjes en loop parkoersen doet, 
maar dat word straks minder als het 
warmer word en we weer technische 
nummers kunnen gaan beoefenen, 
Wesley S! 
 
Wist je dat: 

• Ryanne B. met de blaren van het 

schaatsrijden de coopertest loopt? 

• Pim W. Lowie v/d W. & Evelien W. 

echte pyromanen zijn? 

• Ik denk dat het met de “W” in de 

achternaam te maken heeft? 

• De jongere generatie Nijmijers en 

Kayla S. graag een Donald Duck 

lezen? 

• Soraya S. er een hekel aan heeft 

om in de regen te lopen? 

• Pim W. helemaal dubbel ligt van 

Ellen J. der hyves? 

• Ellen J. mij heeft gevraagd de link 

naar haar hyves vooral niet hier 

neer te zetten? 

• De meeste jeugd nu toch wel gaat 

kijken waar Pim W. zo om moet 

lachen? 

• Astrid W. zichzelf onhandig vind? 

• Wesley S. graag zijn bed moves 

showt? 

• De dames hier absoluut niet van 

onder de indruk zijn? 

• Marte N. zegt dat ze niet voor 

krachttraining gebouwd is? 

 

Competitie 
door Tineke Jonkman 

 
Dit jaar doen we weer mee met de 
competitie en wel: Jongens D, Jongens C, 
Meisjes D en Meisjes C. 
Alleen de Meisjes D doen mee in de 1e 
Divisie de andere ploegen in de 2e Divisie. 
Het enige verschil is dat de meisjes D elk 
nummer met 2 deelneemsters doen en 
ook het speerwerpen, en de andere 
ploegen hoeven per onderdeel maar 1 
deelnemer te hebben. Bij deze vast de 
data en de plaats waar deze wedstrijden 
worden gehouden.  
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Het zijn 2 voorwedstrijden, verdeeld over 2 
poules. Na die 2 wedstrijden worden de 
punten van beidde wedstrijden bij elkaar 
opgeteld, worden de poules bij elkaar 
getrokken, en de beste 9 ploegen van de 
2e Divisie, en de beste 6 ploegen van de 
1e Divisie, mogen gaan strijden tijdens de 
Gebiedsfinale. Bij deze Gebiedsfinale 
vervallen alle eerdere punten, en beginnen 
alle ploegen weer helemaal opnieuw. Op 
het eind van de dag worden de nummers 
1,2 en 3 gehuldigd en mag de nummer 1 
naar de Landelijke Finale!  
Bedenk dat het een hele eer is als je wordt 
opgesteld om voor Start'78 uit te komen! 
We hopen dat als je wordt opgesteld je 
ook daadwerkelijk meegaat. Aan deze 
wedstrijden zitten geen inschrijvingskosten 
vast want die worden door Start'78 
betaald!! Wel ben je verplicht om in het 
voorgeschreven clubtenue te starten!!! Het 
zijn altijd hele leuke en gezellige 
wedstrijden waar je dus als ploeg 
probeerd zoveel mogelijk punten te 
verzamelen en te behalen, hoe betere 
prestaties hoe meer punten!! Verder streef 
ik er altijd na, om iedereen in ieder geval 
met 2 nummers mee te laten doen, dit is 
ook het maximale aantal nummers wat 
een atleet mag doen, met uitzondering van 
degene die de estafette lopen. Daarnaast 
probeer ik ook altijd alle atleten op te 
stellen bij de Gebiedsfinale. Echter het kan 
zijn dat je dan maar 1 nummer doet, maar 
bedenk wel dat ook dat nog steeds een 
hele eer is !! Eind maart wordt er een 
voorlopige ploegopstelling gemaakt, maar 
deze kan zeker nog veranderen na de 1e 
openingswedstrijd van Start'78 zelf! De 
opstellingen komen op het prikbord te 
hangen. 
Dan alvast een oproep aan ouders die 
willen en kunnen rijden, mocht u een data 
zien waarvan u denkt "dan kan en wil ik 
wel rijden", geef u alvast op bij 
ondergetekende! Alle wedstrijden zijn op 
zaterdag! 
1e wedstrijd:      18 april in Groningen 
2e wedstrijd: 16 mei  in Steenwijk bij 

Start'78 zelf! 
Gebiedsfinale:    20 juni in Heerenveen 
Landelijke Finale: 12 september 
 
Jongens B, doen ook mee met de 
competitie. 

3   mei in Emmeloord 
21   juni  in Deventer 
Voor jullie geldt dat na 2 westrijden de 
beste 12 ploegen Landelijk doorgaan naar 
de Landelijke Finale, deze is op 13 
september!! 
 
Hierbij meteen ook de oproep om allemaal 
mee te doen met de openingswedstrijd 
van Start'78! Daarbij ook graag dat vooral 
de C/D junioren ook inschrijven voor 
werpnummers zodat ik een beetje een 
idee krijg van de prestaties ! 
 
Voor vragen kunt u mij bellen of mailen: 
 
Tineke Jonkman 
Wollegras 5 
8471 WH Wolvega 
tel: 0561 451003 of mobiel: 06 23453739 
(bij voorkeur s'avonds na 8 uur !!!) 
e-mail: tineke50@hotmail.com 

 

Knappe prestatie van 
Nathan op de sprint 

door Tineke Jonkman 
 

Op zondag 18 januari waren er een aantal 
atleten bij de open N.N.K. indoor in 
Groningen. Bij de jongens B werd Nathan 
2e in zijn serie 60 meter in een goede tijd 
van 7.69 seconden. Hiermee ging hij 
makkelijk door naar de halve finale daarin 
werd hij 3e in een nieuw p.r. van 7.64 
seconden. Deze tijd betekende de 4e 
snelste tijd en Nathan had zich dus 
geplaatst voor de finale. In deze zeer 
spannende finale werd hij 5e in 7.65 
seconden! 
Goede prestatie Nathan ! Bij het 
verspringen kwam Nathan tot 4.92 meter. 
Pim liep 8.55 seconden op de 60 meter 
maar deed het zeer goed bij het 
kogelstoten. Ook Pim plaatste zich voor de 
finale en kwam tot een beste stoot en 
nieuw p.r. van 11.62 meter waarmee hij 6e 
werd !! Pim goed gedaan, in je 1e 
wedstrijd als B-junior met een 5 kg kogel 
en dan 3x boven de 11 meter komen !!  
Lowie werd op de 800 meter jongens B in 
het totaal 5e in een tijd van 2.16.86 
minuten. Jammer Lowie dat je in de 
voorlaatste ronde op de hakken werd 
getrapt waardoor je bijna ten val kwam, dit 
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kostte je toch wat tijd. Joey werd bij het 
hoogspringen jongens B 4e met 1.75 
meter, hopelijk komt die 1.80 meter later 
buiten in het seizoen Joey! Tenslotte 
Ellen, zij liep de 600 meter bij de meisjes 
C en werd 20e in 1.52.43 minuten. Ellen 
misschien wat teleurstellend voor je, maar 
kop op, straks buiten loopt het vast weer 
lekkerder en je zat niet eens zo heel veel 
van je p.r. af. 
 
 

Eerste wedstrijd in de 
nieuwe indoorhal in 

Apeldoorn 
 

Eindelijk, na zo vele jaren wachten, heeft 
Nederland weer een prachtige indoorhal in 
Apeldoorn. De 1e wedstrijd werd 
gehouden op 31 januari en de limieten 
waren best zeer scherp, zodat we van 
Start'78 niemand konden inschrijven. 
Echter door de scherpe tijd van Nathan 
gelopen in Groningen, 7.64 seconden, zat 
hij ruim onder de limiet van 7.80 
seconden. Alhoewel de inschrijving 
eigenlijk al gesloten was, toch een poging 
gewaagd na zijn prestaties in Groningen of 
Nathan alsnog mee kon doen gezien zijn 
tijd en finaleplaats. Welnu dat kon. Er 
waren 31 deelnemers bij de jongens B op 
de 60 meter en er werden alleen series 
gelopen, de beste 8 plaatsten zich 
rechtstreeks voor de finale. Nathan liep 
wederom een knappe 7.65 seconden en 
werd hiermee in totaal 12e, dus helaas 
geen finale plaats. Toch Nathan weer 
goed gedaan en nu op naar het 
buitenseizoen!  
 

Reactie Starter december 
2008 

Steenwijk 24 december 2008. 
door Jebbe Westerbeek. 

 
Middernacht, net terug van de kerstnacht 
waarin we moesten zingen. Nog even 
uitblazen op de bank, borreltje erbij en 
toen viel mijn oog op de starter. Ons 
clubblad. Doorlezende dacht ik, laat ik 
eens reageren op het een en ander. 

 Als eerste wil ik zeggen, dat ons clubblad 
er altijd goed en verzorgd uitziet. Er 
dingen in staan, waar je wat aan hebt. 
Waar je verder mee kunt. Zo ook het 
stukje van onze waarnemend voorzitter 
(Hendrik-Jan Doevendans) die overigens 
mijn stem krijgt op de algemene 
ledenvergadering. Wel is het natuurlijk zo, 
dat een voorzitter ook optimaal voorbereidt 
moet zijn, om z`n werk goed te kunnen 
uitvoeren. Daarom HJ nodig ik je van harte 
uit, om weer mee te trainen. Wellicht op 
nieuwe schoenen en dan de oude maar in 
het stof laten liggen. Misschien zijn ze wel 
verstoft. 
Het plan van de TC voor ouders van 
atleten is een geweldig initiatief, die ik 
alleen maar kan ondersteunen en hoop 
dat hier veel gehoor aan wordt gegeven. 
Dit om toch de zo mooie sport, of 
misschien voor sommigen een way of life 
met ouders te delen, zodat er voor de 
atleten positieve omstandigheden op het 
thuisfront gecreëerd worden. En hierdoor 
prestaties kunnen groeien tot wellicht een 
zeer hoog niveau. 
 
Een nieuw fenomeen voor 2009 is de ``tijd 
van je leven loop``. In deze loop kun je de 
tijd van het jaar (over een bepaalde 
afstand) lopen, want ik denk niet dat dit 
een eendagsvlieg is. Dus denk ik dat je 
jaar op jaar je beste tijd ooit kunt 
verbeteren tot de snelste tijd van je leven. 
Ook voor mij als trainer een nieuw doel om 
de atleten zo optimaal mogelijk voor te 
bereiden, om deze loop tot een succes 
voor een ieder te laten verlopen. 
 
Aangekomen bij het stukje van Bennie 
Overvelde (Hoe een mens in beweging 
wordt gezet). De eerste regels, ``komt er 
ooit een eind aan en wanneer kunnen we 
rustig gaan zitten``. Dan denk ik nee, het 
wordt een way of life, ga als een goede 
gewoonte, ASICS (Animus In Corpore 
Sano). Een gezonde geest in een gezond 
lichaam. Wij als trainers kunnen hier de 
atleten in bijstaan, grenzen laten 
verleggen, motiveren en stimuleren. Dit op 
gezonde en sportieve wijze. Inzicht geven 
in de leer van de trainingen, met het 
uiteindelijke doel, dat de atleten zichzelf 
kunnen begeleiden en niet meer 
afhankelijk zijn van een trainer. Wel blijft 
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gekoppeld het sociale aspect (een 
belangrijk deel uit de trainingsleer) om 
optimaal te kunnen blijven presteren. 
Hierdoor is het goed om in clubverband te 
blijven trainen. Tevens kan een trainer 
allerlei adviezen en nieuwe ontwikkelingen 
meegeven op de weg van ``het leven``. Dit 
brengt mij bij de trainers, waarbij het van 
groot belang is om bij te blijven, 
scholingen te volgen, of op andere 
manieren de nieuwe inzichten tot je te 
nemen. De atletiekunie is hier stellig in en 
heeft een licentie systeem ontwikkeld. Dit 
systeem zegt dat, wanneer je voldoende 
over een aantal jaren heen aan punten 
verzameld hebt, door bijscholingen, volgen 
van workshops enz, je licentie verlengt 
wordt. Teven is dit een goed uitgangspunt 
voor verenigingen om goed opgeleide 
trainers te hebben. Dit om nieuwe 
inzichten, methodes over te dragen naar 
de atleten. 
 
Zelf mocht ik doorlopen, trainer 
loopgroepen onder leiding van Feiko 
Jansma (nu trainer bij Start) en wijlen 
Peter Klos. Daarna een aantal jaren op 
Papendal gezeten en trainer coach B, 
specialisatie Mila weg en specialisatie Mila 
baan gevolgd onder leiding wijlen Hans 
Westra, Anno v/d Loo, Ronald Klomp, 
Frans Bosch, Karel van Nistelrooy, Eddie 
Sliechers en Johan Voogd. 
Ik kan nu wel zeggen dat er door de jaren 
heen wel wat veranderd is. Waar vroeger 
het inzicht was, op zo rond mogelijk lopen 
(cyclische beweging, het imiteren van een 
wiel), de voetplaatsing zacht en veel 
aandacht voor de afwikkeling van de voet, 
hak �buitenkant voet � dikke teen. Bij de 
sprint lag het accent meer op de stuwing 
op het eind van de afzet.  
Daarna is het model gekomen, wat 
vandaag de dag nog veel gehanteerd 
wordt. (zie verhaal Bennie) 
voorste/achterste zwaaifase en 
voorste/achterste steunfase. 
Tegenwoordig zijn we aan de slag met 
Functioneel lopen. Als trainer let je dan op 
stijl versus techniek. Hoe komt een 
beweging tot stand bij b.v. lopen op hoge 
snelheid, start en acceleratie en lopen op 
een constante lage snelheid. Totaal 
verschillende bewegingen en zeer de 
moeite waard om te ontraffelen. Een 

bewegingsplan (brein) � Intermusculair 
(werking spiergroepen onderling) � 
Intramusculair (in de spiergroep zelf) � 
bewegende deelsegmenten (buitenkant), 
wat we als trainer kunnen zien. Techniek, 
Coördinatie. Het tegengaan van lengteas 
rotatie, voorladen van elastische 
componenten (model Hill) in de zweeffase, 
eerste contact (hard en krachtig, daardoor 
kort) en het bekken als hefboom werking 
op het moment van stuwing. Het bekken 
beweegt hierbij op alle vlakken (frontaal, 
sagitaal en transversaal). De 
bewegingsuitslag is over een groot aantal 
gewrichten verdeeld. Coördinatie is het 
sleutelwoord tot verbetering van je 
prestatie. De biomechanica, kijken wat er 
gebeurd, analyseren van de beweging, 
een totaalbeeld vormen en samenhang 
zoeken tussen het zwaaibeen, steunbeen, 
de armbeweging, rotatie in de romp, 
bekkenkanteling en afzet. 
 
Zelf ben ik hier nu een aantal jaar mee 
bezig en zie dat het vruchten afwerpt. Er 
worden goede tot zeer goede prestaties 
geleverd. Hier ben ik uitermate te spreken 
over en trots op. Menigeen heeft hard 
gewerkt en zijn doel bereikt. Het voert te 
ver om alle prestaties van afgelopen jaar 
te belichten. 
Wel wil ik nog even inspringen op het 
stukje van de ``dames van wijn en 
naaldhakken``. Het schiet me te binnen 
dat er wedstrijden georganiseerd worden 
op naaldhakken (overleggen met de 
dames). Dit terzijde, niet alleen door de 
km`s die ze maken, wel of geen lusje of 
veel obstakels maar ook door geloof in 
eigen kunnen, hard werken, technisch zo 
goed mogelijk en vertrouwen hebben leidt 
tot succes, of een optimale prestatie. Wat 
dan uitmond op een 3de plaats voor Nynke 
op de halve marathon van Ameland. 
Wel is het zo (wat de dames schrijven), 
dat er vaak klakkeloos iets aangenomen 
wordt en men zich niet afvraagt waar 
bepaalde oefeningen voor zijn, of waarom 
doe je dit, of waarom doe je dat. Hierbij 
heb ik in het midden willen gooien (tijdens 
een gezellig duurloopje) dat je je altijd 
moet afvragen, waarom je het een en 
ander doet. Het houdt iedereen scherp, 
zowel jezelf als de trainer en heeft zeer 
zeker voor allen een leermoment. Dus 
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dames (allen) schroom niet om te vragen 
en geef feedback uit aller belang. Hierbij 
wil ik ook de feedback aangeven over hoe 
trainingen gaan, wat je gedaan hebt, hoe 
je je voelt. Een stukje 
eigenverantwoording wat leidt tot optimale 
prestaties. 
 
Nu nog een laatste stukje als cursusleider 
binnen de atletiekunie. Als opleider voor 
atletiektrainer 3 (voorheen trainer 
loopgroepen) is er veel veranderd. 
Voorheen werd dit klassikaal gedaan en 
nu is het zo, dat het competentie gericht 
is. Dit is voor de jongeren geen probleem, 
omdat tegenwoordig alles competentie 
gericht is. Voor de ouderen onder ons die 
de opleiding willen volgen is het lastiger, 
maar kan ook voordelen hebben. Alles 
wordt via de computer gedaan. Je krijgt 
geen boeken meer, maar je kunt alles 
vinden op de site van de atletiekunie. Via 
een inlogcode en wachtwoord kom je in de 
bibliotheek en kun je zo informatie 
vergaren. Er wordt dus veel van de cursist 
verwacht. Door zelfstudie, ``collegelopen`` 
wordt verwacht dat je een jaarplan kunt 
maken met alle ins and outs en dit moet 
gepresenteerd worden op de examendag. 
Waaraan vooraf is gegaan je portfolio 
beoordeling over: Het geven van training, 
Coachen van wedstrijden, Organiseren 
van activiteiten binnen een vereniging en 
Aansturen van kader. Hierbij krijg je 
begeleiding van een leercoach. Op de 
workshops kun je informatie verkrijgen via 
een expert en in de praktijk wordt je 
begeleidt door een geschoolde 
praktijkopleider. Deze praktijkopleiders 
staan op de lijst binnen de atletiekunie en 
hier kan dan een beroep als cursist op 
gedaan worden. Zelf vind ik het leuk om te 
doen en leer ook weer het een en ander 
en kan dit dan ook weer meenemen naar 
m`n eigen groep.  
Als er vragen zijn over deze opleiding, dan 
kun je dit altijd aan mij vragen. 
 
Rest mij voor een ieder een goed en 
sportief jaar toe te wensen en dat dromen 
uit mogen komen. 
 
 

 

De 30 van de 30ste  

door Sietske Sterkenburgh 
 
Op 30 december 2008 is volgens traditie 
weer de 30km trimloop georganiseerd met 
daarnaast de 10km trimloop en de 10km 
wandeltocht. Voor de 30km loop stonden 
er bijna 30 enthousiastelingen in de 
kantine. Door het grote niveauverschil was 
de groep in tweeën gedeeld, zodat 
iedereen de 30km kon lopen in een tempo 
waarbij ze zich niet kapot zouden lopen. 
De 30km lopers begonnen hun loop direct 
vanaf de kantine. De route zou dit jaar 
richting Havelte en omstreken gaan. Iets 
later op de middag kwamen de 10km 
wandelaars in actie. Ook zij verzamelden 
zich in de kantine. Vanaf de kantine reden 
ze nog even een stukje met de auto naar 
de vlindertuin in Havelte. Hier vandaan 
was de 10km route uitgestippeld. Ook de 

trimlopers die aan de 10km meededen 
zouden deze 10km route gaan lopen. 
Alleen zij startten een half uur later dan de 
wandelaars zodat alle wandelaars en 
lopers ongeveer op hetzelfde tijdstip weer 
terug in de kantine konden zijn. De 
wandelaars liepen de 10km route tegen de 
klok in en de hardlopers met de klok mee. 
Het leuke hiervan is dat je zeker weet dat 
je elkaar tegen komt. Folkert en Marrie 
hadden het parcours van de 30km zo 
uitgestippeld dat ook de 30km lopers de 
10km wandelaars en 10km lopers elkaar 
tegen zouden komen. Het uitpuzzelen van 
de routes met daarbij de ontmoetingen 
van de verschillende groepen willen 
verzekeren, is even wat werk… maar dan 
heb je ook wat. En jawel het is Folkert en 
Marrie weer gelukt. Alle groepen hebben 
elkaar ontmoet. De tweede groep van de 
30km kon zelfs bij een verzorgingspost  
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even babbelen met de 10km hardlopers. 
Bij deze verzorgingspost was het lekker 
druk want bij vertrek van de 10km 
trimmers kwamen de wandelaars er ook al 
aan. De route lag er goed bij al was het 
soms wel even oppassen want de grond 
was bevroren en er lag een dun laagje 
sneeuw. Maar die sneeuw zorgde wel voor 

een mooie winterse omgeving wat dan 
weer heel mooi was. Oftewel ook dit jaar 
was het weer een geslaagde loop die door 
velen werd afgesloten met een heerlijk 
Chinees buffet in de kantine. 

 
 

Een nieuwe uitdaging, het 
lopen van de 
Hunebedloop 

door Sietske Sterkenburgh 

 
Op zaterdag 31 januari werd de 
Hunebedloop in Havelte georganiseerd. 
Deze loop wordt altijd door een groot 
aantal Start-atleten gelopen en ik had 
alleen maar positieve reacties over deze 
loop gehoord. Daarom had ik in december 
besloten om deze Hnnebedloop zelf ook 
maar eens te gaan lopen. Dan had ik ook 
gelijk weer een nieuw doel (want die ben 
ik zo nu en dan wel nodig om gemotiveerd 
te blijven). De Hunebedloop bestaat uit 
twee afstanden, de 7,5km en de 15km. 
Omdat het de laatste tijd lekker liep in de 
trainingen en ik wel eens wilde weten of ik 
ook weer een lange afstand kon lopen, 
had ik mij gericht op de 15km. Ik had tot 
nu toe maar 1 keer eerder in mijn leven 
een 15km gelopen en dat was met de 
Zevenheuvelenloop in november 2004. Ja, 
dat was alweer een tijdje geleden. Ik had 
geen zin om heel veel lange 

duurlooptrainingen te gaan doen als 
voorbereiding want daar houd ik niet van. 
Maar mijn planning was wel om in ieder 
geval een aantal keer lange duurlopen te 
gaan doen. Maar ja, na de Kerstdagen viel 
de winter in en dan staat schaatsen bij mij 
op nummer 1. Dus het hardlopen stond op 
een laag pitje. Toen de dooi inviel, zijn de 
schaatsen weer op zolder gezet en kon ik 
mij weer op het hardlopen richten. Maar ik 
weet niet wat het is, maar schaatsen en 
lopen gaat bij mij niet goed samen. De 
eerste hardlooptrainingen gingen helemaal 
niet lekker. Ditzelfde probleem herken ik 
als ik een week hebt geskied. Kennelijk 
gebruik je dan andere spieren of zo. Afijn 
anderhalve week voor de Hunebedloop 
heb ik een duurloop gedaan van een uur 
en een kwartier. Dit was de testloop. Als ik 
dit kon lopen dan kon ik ook de 
Hunebedloop meelopen, vond ik zelf. En 
ja de duurloop ging prima. Dus een dikke 
week later stond ik bij de inschrijving van 
de Hunebedloop met de instelling om de 
loop binnen de anderhalve uur te lopen en 
als het goed zou gaan misschien net iets 
sneller te lopen dan de 1,28 uur die ik in 
2004 met de Zevenheuvelenloop had 
gelopen. Na een stukje te hebben 
ingelopen wilde ik nog even naar de wc. 
Maar ja, alle vrouwen willen kennelijk nog 
even hun blaas legen voordat ze aan de 
wedstrijd beginnen. Hmm, dan maar even 
wachten en ach het was wel lekker warm 
in de kleedkamer dus dan koelde ik niet zo 
snel af. Maar het wachten duurde en 
duurde maar. Totdat het zeer kritiek werd. 
Niemand ging achter mij in de rij staan 
omdat je dan wist dat je te laat zou komen. 
Met nog 3 vrouwen voor mij, moest ik wel 
even vragen wat hun bedoeling op de wc 
was, een kleine of grote behoefte. Oké 
allemaal een kleine behoefte, dan kon ik 
het waarschijnlijk nog redden. En ja, toen 
ik uit de kantine kwam gerend stond 
iedereen al klaar bij de start. Ik had mij net 
in de menigte gevoegd en toen klonk het 
startschot al. Dat was dus net op tijd. Nog 
even de handschoenen aandoen tijdens 
het lopen en dan was alles goed. Er deden 
bijna 300 lopers mee. Meer dan ik had 
verwacht. Het was daardoor een drukke 
maar gezellige bedoeling de eerste 
kilometer. Maar daarna verspreidde de 
groep zich. En bij de splitsing van de 15 
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en 7,5km werd het ietsje rustiger. Wat mij 
ontzettend mee viel, is dat ik niet alleen 
liep, maar mensen voor en achter mij had 
lopen. Dat is wel heel fijn. Ik heb van de 
3km tot ongeveer de 5km achter een man 
kunnen lopen daarna versnelde hij iets en 
moest ik van hem lossen. Niet veel later 
hoorde ik geklets van wat lopers achter 
mij. Het was onder andere Jannie Kielema 
die in dit groepje zat. Deze liepen gestaag 
op mij in en na zo’n 100 meter achter mij 
te hebben gelopen gingen zij om mij heen. 
Na het 10km punt kreeg ik af en toe 
moeilijke momenten, maar ik had een man 
voor mij lopen waar ik heel gestaag op in 
liep en dat voelde natuurlijk goed. Dan heb 
je iets waarop je je kan richten. 
Tegelijkertijd had ik een groep achter mij 
(waar onder andere Jolanda van Zanten in 
zat). Zij liepen naar mij toe en samen met 
hen hebben we toen de man die voor mij 
liep ingehaald. Daarna heb ik hen laten 
lopen want ik kon echt niet meer 
versnellen. Vooral de laatste paar 
kilometer voor de finish waren zwaar. Mijn 
moeder had van ’t winter een keer tegen 
mij gezegd dat het laatste stuk van de 

Hunebedloop heel zwaar is omdat je dan 
nog de heuvel op moet. Nu, ik ben geen 
goede klimmer en ik was al heel moe, dus 
ma je had hier geen woord aan gelogen. 
Wat mij wel verwonderde, was dat ik nog 
steeds niet alleen liep. De groep voor mij 
heb ik nog heel lang in het oog gehad en 
er waren ook een paar mannen die het 
laatste stuk gingen wandelen. Ja, die 
waren daar weer een goed punt om naar 
toe te lopen. Ook werd ik op de laatste 
kilometer ingehaald door een man die nog 
zo mooi soepel liep. Ik dacht in 1 keer, dat 
moet ik ook doen. Dus ik ging mijn passen 
verkleinen en ja dat loopt natuurlijk beter 
als je iets omhoog loopt en het tempo iets 
daalt. Stom toch, dat je wanneer je moe 

bent juist ook nog verkeerd gaat lopen. 
Afijn, die man zal het niet weten, maar hij 
heeft er wel voor gezorgd dat ik het laatste 
stuk voor mijn gevoel weer lekkerder liep. 
Met de finish in zicht zat er geen eindsprint 
meer in. Een kleine korte versnelling van 
zo’n 50meter was alles wat er nog in zat. 
Maar de klok bij de finish gaf een supertijd 
weer van in de 1,25 uur. Ik had zonder 
horloge gelopen, dan laat ik mij namelijk 
niet afleiden door tijden maar kan ik puur 
op gevoel lopen. En dat had kennelijk wel 
goed uitgepakt. Ik vond het een heel mooi 
parcours. Ik heb genoten onderweg. En 
het was wel koud maar als je aan het 
lopen bent, valt dat ook wel weer mee. 
Helaas had ik zondag t/m dinsdag na de 
wedstrijd zoveel spierpijn in de 
bovenbenen dat ik niet eens fatsoenlijk 
trap kon lopen etc. Tja, dat zal toch het te 
kort aan duurlooptraining zijn geweest. 
Maar ik heb het er wel voor over gehad. 
 

Rode wijn en 
naaldhakken. 

 
Het is vandaag 31 december 2008 en één 
van de drie dames zit al wat te bedenken 
voor de volgende starter, hiervoor mag je 
voor 10 februari je stukje inleveren.  
10 februari??? Bekende datum ….. Oja, 
JW’s  huwelijksdag!!! Van Harte 
Gefeliciteerd met je 25ste huwelijksjaar en 
dat jullie maar een fijne dag mogen 
hebben.  
In ieder geval we zijn er lekker op tijd bij 
om wat op papier te zetten. 
 
Gister een duurloop van 30 km gedaan 
onder het genot van mooi/ stralend koud 
weer. De voorloper kon het tempo goed op 
peil houden en de rustposten waren weer 
goed uitgerust, hierdoor werd het mogelijk 
gemaakt om het prima te volbrengen. De 
groepen waren gezellig groot, het was van 
te voren natuurlijk wel even wikken en 
wegen met welke groep we nu mee 
zouden gaan, uiteindelijk ging één met de 
“snelle groep” en twee met de “iets minder 
snelle groep” mee, een prima keuze want 
alledrie hebben we het prima 
volgehouden. Bij twee en fanatiekeling BP 
kon er zelfs nog een rondje op de baan af, 
want de 30km. moesten we toch wel halen 
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en geen 29,66km! BP kan met vertrouwen 
zijn marathon tegemoet zien, want zelfs 
hierna had hij nog wel energie over om 
verder te lopen. 
Daarna de prijsuitreiking van de LA-comp, 
waarvan 2 dames van ons vol trots op het 
podium stonden. Na die 30km en het 
beklimmen van het podium was het 
natuurlijk wel tijd om een hapje te eten en 
gelukkig was er een heerlijk chineesbuffet 
georganiseerd. Het werd zelfs een deftige 
aangelegenheid met tafelheren en 
meerdere gangen, als je al niet een 
voldaan gevoel had van het lopen dan 
kreeg je het nu wel van het eten.  
 
Dat we een fanatieke groep hebben bleek 
wel uit het feit dat we op woensdag 24 dec 
onze avondtraining verplaatste naar de 
middag, zo moest er voor de kerstdagen 
nog even een duurloopje worden gedaan 
van ongeveer 15 km. Over de flanken van 
de Woldberg liepen wij net als een stel 
reeën achter elkaar aan. Ook nog even de 
nieuwe uitkijk toren beklommen, 
behoorlijke hoogte met mooie 
vergezichten en hoe hoger je kwam hoe 
meer die toren ging bewegen. ;o( En wat 
is het dan toch ook fijn dat er toch ook 
mensen zijn die graag hun prijs niet voor 
zichzelf willen houden, maar dit met de 
hele groep gaat delen, KvdV bedankt dat 
je zo goed gelopen hebt en ons weer een 
heerlijk plak brood schenkt!! 
 
Voor al deze feestelijke en gezellige 
dagen moest er natuurlijk ook nog even 
een pittige wedstrijd gelopen worden. De 
halve Marathon van Ameland zit erop en 
we zijn weer tevreden (ondanks de harde 
wind/ kou) met onze behaalde tijden en 
run. Zelfs nog goed voor een derde plaats! 
Hier werd onder het genot van een 
Nobeltje op geproost.  
 
Op het moment ligt er ijs en er zijn ook 
lopers die denken te kunnen schaatsen, 
heerlijk op een mooi vlak ijs lange slagen 
maken, maar ook dit moet je leren met 
vallen en opstaan… Het voordeel is dat 
als je na zo’n valpartij een duurloopje met 
diegene gaat doen hij het erg zwaar heeft 
en jij nu eens een keer lekker soepel mee 
kan komen! Maar natuurlijk wensen wij 
niemand valpartijen toe en al zeker geen 

blijvende schade hiervan, dus hopelijk ben 
je weer helemaal hersteld FB! 
 
Ondertussen is het alweer januari en 
natuurlijk hebben wij allemaal goede 
voornemens, één is in ieder geval lekker 
blijven lopen en onze pr’s aan te 
scherpen!  
 
En ondertussen is dit verhaal alweer 
verleden tijd …….  

 

 

Gerstenat en vette Friet 
belevenissen van een recreatieve loper. 

 
Ik heb de pest in. Ik begin dit jaar slecht 
met een blessure…..pffff. Ik ben er 
chagrijnig van. Het jaar begon natuurlijk 
prachtig met een heerlijke vorstperiode in 
de kerstvakantie. Het was heerlijk. Helaas 
presteerde ik het (net als zoveel andere 
Nederlanders) om op een ongelukkige 
manier ten val te komen waardoor ik 4 
weken later nog steeds niet lekker kan 
lopen. Dus morgen maar een duurloopje 
ipv een echte wedstrijd � 
 
Vlak voor, en na kerst waren er nog een 
paar leuke loopjes. Onder andere de 
running  center cross op de Woldberg. Dat 
lijkt heel goed aan te slaan. Heel veel 
deelnemers en een gezellige sfeer de hele 
dag. Maar ook onze “eigen” cross 
natuurlijk. Ik moest zwaar in de slag tegen 
Klaas de H. maar ik kon het net winnen. 
Maar het was volledig te danken aan het 
feit dat ik op spikes liep en hij op zijn 
gewone schoenen alle kanten op 
glibberde. Het was net of ik van iemand 
won die op schoenen op de ijsbaan liep 
terwijl ik schaatsen aan had. Niet echt een 
goede overwinning vind ik. Klaas is 
gewoon wat sterker op dit moment. Maar 
in het voorjaar loop ik hem weer voorbij 
(ahum…) 
 
Korst na de kerst (3e kerstdag) was de 
Henk-tot-Henk loop in de polder. Een stuk 
of wat deelnemers uit de Start-gelederen 
waren op komen dagen. Het was bitter 
koud met een stevige wind. 
Iedereen is na de kerstdagen natuurlijk 
weer vol goede plannen dus ik schat dat 
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er toch 100 tot 150 deelnemers waren. Het 
parcours stelt niet veel voor eerlijk gezegd, 
gewoon heen en weer tussen Luttelgeest 
en Marknesse. 
Kort na de start vormen zich groepjes 
lopers. In de verte zie ik Jan, Klaas en 
Egbert verdwijnen. Toch loop ik wel lekker, 
samen met iemand die Pieter heet, en die 
ik wel vaker tegen kom in de loopjes. 
Meestal wint hij � Er is nog een loper bij, 
die het vertikt om enig kopwerk te doen, 
vervelend vind ik. Halverwege bij het 
keerpunt moet hij er echter af….hij kon 
gewoon niet harder dus. 
Tot mijn verbazing moet ook Pieter lossen. 
En…..ik zie Egbert dichterbij komen. Dat 
geeft me vleugels. Met nog een kilometer 
of 3 te gaan loop ik naast hem. Na enige 
aansporing van mijn kant (wat een ezel 
ben ik ook hè) pikt hij aan. Kop over kop 
met zijn beiden voeren we het tempo wat 
op. Het gaat lekker. 400 meter voor de 
finish besluit Egbert dat het genoeg is en 
demarreert hij weg. Ik kan helaas niet 
volgen het laatste stuk dus ik finish een 
paar seconden achter hem. 
Na de tijd even uitlopen en douchen (in 
een veel te koude kleedkamer) en daarna 
aan de snert in het dorpshuis. Het bleef 
nog lang gezellig. 
 
Natuurlijk was in de kerstvakantie ook de 
30 km. Samen met de 10 km en het 
wandelgebeuren natuurlijk. 

Het was heerlijk weer, weinig wind en een 
prachtig zonnetje erbij. Wel koud maar dat 
deerde niet. Het voelde bijna als het 
voorjaar. Thijs was helaas niet fit dus kon 
niet meelopen. Maar onderweg heeft hij de 
prachtigste plaatjes kunnen schieten. 
Er liepen 2 groepen de 30 km. Een grote 
groep in een tempo rond de 10 km en een 
klein groepje uitslovers (en 1 uitsloofster) 

rond de 12km/uur. Ik hoorde bij de 
uitslovers �. 
Het parcours was prachtig en we 
vertrokken in een lekker tempo. Bij de 
eerste drinkpost kwamen we tegelijk met 
de andere groep aan. Dat was wat te snel 
maar …alla. Even bijkletsen en toen weer 
verder. Het liep heerlijk, iedereen kon 
goed meekomen. Er sloten een paar man 
uit de andere groep aan en al keuvelend 
gleden de kilometers weg.Natuurlijk 
worden de laatste kilometers zwaar maar 
eigenlijk kon iedereen goed volgen. 
Onderweg werden we voorzien van allerlei 
versnaperingen (goed georganiseerd door 
Folkert S.) en terug in de kantine 
trakteerden we onszelf op een 
welverdiende consumptie. 
Nadat iedereen terug was volgde nog de 
uitreiking van de LA-competitie en het 
chinees buffet na de tijd was een 
aanrader. Een dag later kwam ik echter te 
vallen op het ijs en al dat extra gewicht 
wat op het ijs pletterde (mijn buik) zorgt 
ervoor dat ik nu nog last heb � 
 
Morgen hunebedloop. Ik ben benieuwd 
hoe dat zal gaan. Vorig jaar waren er heel 
veel starters en ik hoor nu ook veel lopers 
die heen gaan. Het is toch ook de eerste 
wedstrijd van de LA competitie. Het zou 
wel leuk zijn als er in sommige 
categorieën wat meer deelnemers zouden 
zijn die ook minimaal 7 wedstrijden lopen. 
Ik ga niet voor het resultaat morgen maar 
voor de gezelligheid. Gewoon lekker 
duurloopje en als het zo uitkomt zal ik 
kijken of ik iemand kan hazen. Is ook niks 
mis mee tenslotte. Ik ben benieuwd Hoe 
Berry P.en Jeroen V. het gaan doen. 
Beiden zijn in de voorbereiding voor 
Rotterdam. En Hans V. Volgens mij heeft 
hij snode plannen voor de 60 km op Texel 
(hij kan er ook niks aan doen, het is een 
afwijking) 
 
Ik heb dit jaar 2 grote evenementen op het 
programma staan. Een lange-duur 
estafette loop in het voorjaar en de 
marathon in Keulen in oktober. Daar gaat 
de training op gericht worden. Ik heb er 
weer zin in. 
 
Terwijl ik dit schrijf schijnt het zonnetje, 
een strak blauwe hemel en op de tv is de 
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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 
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 
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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 ☺ 
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Ook dit jaar is er weer een L.A.-competitie. Bij het schrijven van dit stukje is de Hunebedloop reeds gelopen 

met maar liefs 51 starters aan de start waarvan 43 op de 15 km. Dus een goed begin van de L.A.-competitie. 

Ik hoop dat bij de andere wedstrijden net zoveel of het liefst meer starters meedoen, zodat er dit jaar meer 

deelnemers zijn die aan de 7 wedstrijden komen. Hier onder zie je de wedstrijden die meetellen plus de 

spelregels. Ook dit jaar zal ik de puntentelling weer bijhouden. Ik verzoek u dan ook om uitslagen van elders 

gelopen wedstrijden zo spoedig mogelijk aan mij door te geven, zodat ik meest actuele stand op de website 

kan laten plaatsen en iedere maand in de Starter. 

Tel: 0521-515095  e-mail jan.delange@home.nl   

 

Baanwedstrijden op Oerthebaan  en verder de volgende wedstrijden:  

  1.    1500 m  24 april en 26 september 

  2.    3000 m  29 mei en 21 augustus 

  3.    5000 m  04 april en 07 juli 

  4.  10000 m  17 juli 

   

 

  5.  Hunebedloop 15 km                         31 januari 

  6.  Tijdloop  5 km Steenwijk                 15 april 

  7.  Lambertusloop Oldemarkt              23 mei 

  8.  Uurloop Wolvega               ?? mei 

  9.  1/2  marathon van Steenwijk 27 juni 

10.  Kolkloop Blokzijl   01 augustus 

11.  Fish Potato Run          12 september 

12.  Reest 1/2 marathon Meppel  10 oktober 

13.  Hele marathon 

 

Spelregels lange-afstand-competitie: 
 

De baanwedstrijden moeten worden gelopen in de periode van 1 april tot 1 oktober. Het maakt niet uit waar, 

en hoeveel je er loopt want op 1 oktober wordt er gekeken wie de snelste tijd heeft gelopen. De hele 

marathon  mag worden gelopen tussen 1 januari en 1 december. Het maakt niet uit waar, en hoeveel je er 

loopt want op 1 december wordt er gekeken wie de snelste tijd heeft gelopen.  

 

1. Afzonderlijke puntentelling voor vrouwen tot 35 en 35+, mannen senioren t/m 39 jaar, veteranen 

40+  en veteranen 50+. 

2. De leeftijd op 1 april is bepalend voor de indeling in de diverse categorieën 

3. Verplicht minstens 7 wedstrijden te lopen om voor het eindklassement in aanmerking te komen. 

4. Uit het aanbod van 13 wedstrijden tellen de beste 7 uitslagen mee voor het eindklassement. 

5. Wegwedstrijden nummer 1 - 1 punt, nummer 2 - 2 punten, nummer 3 - 3 punten, enz. 

6. Baanwedstrijden snelste 1 punt, volgende 2 punten, daarna volgende 3 punten, enz. 

7. Voor de marathon geldt de snelste 1 punt, volgende 2 punten, daarna volgende 3 punten, enz. Als er 

gelopen wordt met ChampionChip geldt voor de marathonranglijst de netto tijd. 

8. Lopers die in een wedstrijd gelijk eindigen krijgen de punten van hun hoogst geklasseerde plaats. 

9. Lopers die minder dan 7 wedstrijden lopen, worden achteraf niet uit de uitslag geschrapt. 

10. Bij gelijk eindigen in het eindklassement telt de uitslag van de laatst tegen elkaar gelopen wedstrijd. 

11. Meisjes A en jongens A mogen meedoen. Zij die mee willen doen moeten dit wel voor aanvang van 

de competitie (1 april) aan mij doorgeven. 

 

SUCCES 

LANGE-AFSTAND-COMPETITIE 2009 
 door Jan de Lange 



Coopertest te Steenwijk op 4 januari 2009. 

          

12 minuten:     Evelien Wemes 2710    Ryanne Bekius 2260 

Lowie vd Woude 3305    Ellen Jansen 2669    Diny Jansen 2055 

Jan de Lange 3089    Jan Nijmeijer 2630    Grietje Boxum 1983 

Harm Bakker 3004    Hendrik Jan Doevendans 2628    Bennie Overvelde 1800 

Jari van Ravenstein 2990    Trees van Veen 2560    Wieke Nijmeijer 1757 

Berry Pees 2865    Sandra Boxum 2552      

Freddie Bouma 2862    Tom van Ravenstein NL 2539    6 minuten:  

Erwin Groenink 2851    Sietske Sterkenburgh 2514    Amber Bekius 1173 

Folkert Sterkenburgh 2851    Geesje Nijmeijer 2311    Wolter Nijmeijer 1070 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Indoor Groningen op 17 en 18 januari 2009 

         

Meisjes Pupillen B: 40m: Ver: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Rosalie Tissingh 7.59 3.25 4.39 1097 10e 4.06.71 10e 

Cayla Venerius 9.89 2.10 3.80 491 37e   

Meisjes Pupillen A, 1e jaars: 60m: Ver: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Soraya Servage 9.70 3.49 6.28 1365 2e 3.45.56 3e 

         

Meisjes C:         

600m: Ellen Jansen 1.52.43 20e      

Jongens B:         

60m: Nathan vd Heide 7.69 serie      

  7.64 halve fin.      

  7.65 finale: 5e      

 Pim Wubben 8.55 serie      

800m: Lowie vd Woude 2.16.86 5e      

Hoog: Joey Woudstra 1.75 4e      

Ver: Nathan vd Heide 4.92 12e      

Kogel: Pim Wubben 11.62 6e      
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Indoor Omnisport op 31 januari 2009 te Apeldoorn. 
 
Jongens B: 
60m: Nathan vd Heide 7.65 15

e
 

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

Indoor Emmeloord op 1 februari 2009. 
 
Meisjes Pup B: 40m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 
Rosalie Tissingh 7.55 0.95 4.28 1034 5

e
 

Meisjes Pup A, 1
e
 jaars: 60m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 

Soraya Servage 10.16 1.15 5.94 1308 2
e
 

Jongens Pup A, 1
e
 jaars: 

Kevin Boes 10.43 1.05 5.58 1173 5
e
 

Eric Stuiver 10.71 0.95 5.83 1077 11
e
 

Meisjes Pup A, 2
e
 jaars: 

Stefanie Mannes 10.26 0.90 5.90 1108 15
e
 

Meisjes D, 2
e
 jaars: 

Astrid Wibbelink 10.70 1.30 8.18 1170 14
e
 

Mathilde Spitzen 11.62 1.30 7.17 1001 18
e
 

Jongens D, 2
e
 jaars: 

Dennis Nieuwenhuis 10.23 1.05 7.70 1027 3
e
 

Jongens C: 
Vincent Spitzen 10.25 1.30 6.07 1113 9

e
 

Jongens C: 50m Hor: 60m Hor: Totaal: Plaats: 
Wesley Smid 9.74 11.52 981 7

e 

Jongens B: 50m: 60m: Totaal: Plaats: 
Pim Wubben 7.25 8.65 717 3

e
 



Indoor Emmeloord op 1 februari 2009, vervolg: 
 
Jongens B: 
Hoog: Lowie vd Woude 1.50 4

e
 

 Pim Wubben 1.45 5
e

Kogel: Pim Wubben 11.91 1
e
 

 Lowie vd Woude 7.64 4
e

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

Indoor Drachten op 7 februari 2009. 
 
Meisjes Pup B: 40m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 
Rosalie Tissingh 7.3 1.00 4.77 1107 2

e
 

Jongens Pup A, 1
e
 jaars: 

Bram Bijdevaate 7.0 1.10 4.57 1227 5
e
 

Eric Stuiver 7.2 1.00 5.30 1163 10
e
 

Jongens Pup A, 2
e
 jaars: 

Nick Rodermond 7.0 1.05 6.61 1322 11
e
 

Meisjes D: 
Sandra Boxum 6.6 1.25 7.85 1326 4

e
 

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

Coopertest te Steenwijk op 08-02-09 

      

12 minuten:     Lara van Ravenstein 2387 

Lowie vd Woude 3468    Kevin Boes 2346 

Jan de Groot 3205    Peter Wemer 2330 

Klaas vd Veen 3180    Jeannette Kostwinder NL 2330 

Eddy Oosterkamp 3083    Wilma Kuiper NL 2135 

Jari van Ravenstein 3020    Jacoline Wemer NL 1775 

Sandra Boxum 2696    Jorine Brouwer 1764 

Tom van Ravenstein 2552      

Hilda Knol NL 2522    6 minuten:  

Josiene vd Woude NL 2488    Thirza Kuiper 1286 

José Gaastra 2477    Anne Stam 1073 

Rory Oosterkamp 2442      
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 



Meisjes Minipupillen, 440 meter: Korte Cross, 1400 meter:

 1 Ilse Rodermond NL 1.58  1 Dennis vd Woude NL 4.22

 2 Lowie vd Woude 4.40

Jongens Minipupillen, 440 meter:  3 Bas Schuttrups 5.41

 1 Jarno Kuiper 1.49  4 Frank Wibbelink 5.43

 2 Jelle Klein 2.36

    Daan Bijdevaate NL dnf Jongens A/B, 4200 meter:

 1 Patrick Postma JB 15.30

Meisjes Pupillen C, 440 meter:  2 Dennis vd Woude JA NL 16.00

 1 Anne-Karlijn Mos 1.45  3 Lowie vd Woude JB 16.00

Jongens Pupillen C, 440 meter: Vrouwen, 4200 meter:

 1 Jarmo Visser 1.48  1 Ivonne Wessels 19.03

 2 Simone Westerbeek 20.12

Meisjes Pupillen B, 880 meter:  3 Sietske Sterkenburgh 21.23

 1 Rosalie Tissingh 3.45

 2 Thirza Kuiper 3.49 Vrouwen V35, 4200 meter:

 3 Demi Berger 3.56  1 Margreet Wagteveld 19.02

 4 Amber Bekius 4.14  2 Hilda Knol NL 22.03

 5 Anne Stam 4.40  3 Jeannette Kostwinder NL 23.27

 6 Cayla Venerius 5.38

Vrouwen V45, 4200 meter:

Jongens Pupillen B, 880 meter:  1 Toos de Vries 19.45

 1 Remco Mulder 3.39  2 Trees van Veen 20.44

 2 Sven de Groot 3.59  3 Janny Kielema 20.58

 3 Jan Coen Herrema 4.29  4 Wilma Koetsier NL 25.09

 4 Wolter Nijmeijer 4.55

Vrouwen, 7000 meter: 32.57

Meisjes Pupillen A, 880 meter:  1 Jazlin Ruinemans 29.23

 1 Soraya Servage 3.45

Mannen, 7000 meter:

Jongens Pupillen A, 880 meter:  1 Jan Scheenstra 24.16

 1 Kristian Mos 3.24  2 Stefan Postma 25.18

 2 Eric Stuiver 3.25  3 Egbert Vink 30.28

 3 Wesley Hoekstra 3.41  4 Erwin Groenink 31.43

 4 Nick Rodermond 3.42  5 Hendrik Jan Doevendans 34.30

 5 Tim Looijenga 3.42

 6 Peter Hoekstra 4.33 Mannen M40, 7000 meter:

 1 Klaas de Haan 26.33

Meisjes D, 1400 meter:  2 Heerke Postma 27.50

 1 Claudia Oosterkamp 5.19  3 Harm Kolvoort 27.51

 2 Sandra Boxum 5.38  4 Jan de Groot 28.21

 3 Geesje Nijmeijer 6.35  5 Ron Bos 29.10

 6 Berry Pees 32.50

Jongens D, 1400 meter:

 1 Tim de Boer 5.15 Mannen M50, 7000 meter:

 2 Jorrit Leistra 6.16  1 Eddy Oosterkamp 28.34

 2 Jan Uiterwijk NL 29.07

Meisjes C, 1400 meter:  3 Jan de Lange 30.28

 1 Ryanne Bekius 6.14  4 Lieuwe Dirksma NL 33.49

 2 Wieke Nijmeijer 8.55  5 Jan Nijmeijer 35.52

Jongens C, 1400 meter: Mannen M60, 7000 meter:

 1 Jari van Ravenstein 4.53  1 Harm Bakker 28.46

 2 Martijn de Vries 5.00  2 Folkert Sterkenburgh 32.22

 3 Vincent Spitzen 6.35  3 Wolter Schapelhouman 37.43

    Joop Prins (4200 meter) 25.07

Meisjes A, 1400 meter:

 1 Evelien Wemes 5.40

3
e
 Bosloop op 24 januari 2009.



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zaterdag 20 december Rijssen donderdag 1 januari 2009 Hellendoorn

H50  5km 2e Klaas vd Veen 19.09 M t/m12 2km 1e Claudia Oosterkamp 7.15

H50 10,5km 3e Eddy Oosterkamp 44.48

zondag 21 december Lutten (Luttenbergcross)

H 10km 1e Jan Scheenstra 33.47 donderdag 1 januari Grouw

D 9km 6e Annelies v Buiten 53.14

zondag 21 december Oranjewoud  Kerstcross

H.tr ca 10km Jan Nijmeijer 53.18 zaterdag 3 januari St.Nicolaasga cross

JD 2km 1e Tim de Boer 7.56 H 10,4km Thijs vd Vegt 55.34

MD 2km 1e Claudia Oosterkamp 8.25

8e Sandra Boxum 9.12 zaterdag 3 januari Zwartsluis

15e Geesje Nijmeijer 10.54 H 10km 1e Peter Visser 35.08

JC 2km 7e Jari v Ravenstein 7.51 2e Jan Scheenstra 35.11

11e Martijn d Vries 8.10 3e Heerke Postma 38.58

MC 2km 9e Ellen Jansen 8.57 ? Stefan Postma ?

JPB 600m 5e Wolter Nijmeijer 3.21 D 10km 1e Jazlin Ruinemans 42.10

MPB 600m 3e Rosalie tissingh 2.52 J t/m14 2,5km 1e Alleard Petter ?

JPA1 1km 4e Eric Stuiver 3.34 rest onbekend

MPA 1km 6e Lara v Ravenstein 3.41

zondag 11 januari Egmond aan Zee

vrijdag 26 december Spanbroek cross H35 1/2 mar ? Raymond Bleaser 1.42.31

H45 10km 12e Freddie Bouma 43.22 H45 1/2 mar ? Freddie Bouma 1.35.03

zaterdag 27 december Vorden zondag 11 januari Bakkeveen 3e Running cross

H 10km 11e Jan de Groot 41.27 Hrecr ca 10km Jacob Dolstra 46.17

19e Jebbe Westerbeek 44.14  Jan Nijmeijer 49.25

H45 9km 7e Jebbe Westerbeek 39.45

zaterdag 27 december Vriezenveen H35  9km 4e Ron Bos 41.29

M t/m12 1,5km 1e Claudia Oosterkamp 6.16 Ds 4km 4e Nynke de Lange 15.30

12e Ivonne Wessels 17.47

zaterdag 27 december Luttelgeest 13e Simone Westerbeek 18.17

H 8,3km 1e Jan Scheenstra 28.03 D35 4km 1e Margreet Wagteveld 17.17

9e Klaas vd Veen 31.54 2e Annelies van Buiten 19.34

13e Egbert Vink 32.36 D45 4km 1e Toos de Vries 17.25

14e Freddie Bouma 32.39 2e Trees van Veen 18.45

24e Ron Bos 35.10 JB 2,5km 4e Lowie vd Woude 9.00

D 8,3km ? Margreet Wagteveld 39.04 5e Jesse Nijboer 9.01

JC 1,5km 6e Martijn de Vries 6.29

zondag 28 december Texel 8e Jari van Ravenstein 6.36

D45 4,4km 2e Grietje Boxum 27.09 MC 1,5km 7e Ellen Jansen 7.21

MCD 4,4km 1e Sandra Boxum 21.01 JD2 1km 1e Tim de Boer 3.16

MD2 1km 2e Claudia Oosterkamp 3.21

zaterdag 31 december Den Ham 8e Sandra Boxum 3.47

H 10km 1e Jan Scheenstra 33.21 12e Mathilde Spitzen 4.19

H40 10km 9e Jebbe Westerbeek 42.54 13e Geesje Nijmeijer 4.20

H50 10km 7e Eddy Oosterkamp 41.43 JPA2 1km 6e Rory Oosterkamp 3.32

H 5km 3e Egbert Vink 17.48 10e Obbe Tibben 3.43

D 5km 8e Simone Westerbeek 24.13 JPA1 1km 3e Eric Stuiver 3.26

M 1km 1e Claudia Oosterkamp 3.53 MPA2 1km 6e Lara van Ravenstein 3.32

MPA1 1km 1e Soraya Servage 3.14

zaterdag 31 december Zwolle JPB 1km 5e Remco Mulder 3.43

H 5km 3e Wolter vd Veen 18.46 12e Wolter Nijmeijer 4.30

MPB 1km 6e Rosalie Tissingh 3.43

zaterdag 31 december Soest 7e Thirza Kuiper 3.48

JB 4km 22e Lowie vd Woude 15.47 JPC 1km 4e Jarno Kuiper 4.03

26e Jesse Nijboer 15.58

JC 2km 34e Jari van Ravenstein 8.36 Deze pagina is alleen mogelijk als de uitslag van een

35e Martijn de Vries 8.37 wedstrijd bekend is bij ons. Geef daarom uw gelopen

JD 2km 9e Tim de Boer 8.39 tijd aan ons door. Samen maken we deze pagina

MPA 1,5km 17e Lara van ravenstein 6.44 mogelijk. Hans en Jolanda Hes 

MPB 1,2km 6e Rosalie Tissingh 7.01 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 15 maart 2009, zie clubblad december 2008, of www.start78.nl

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

17 maart Epe baan coopertest, 5000m en 1000m 19.30 uur

21 maart Dokkum wegoop 21,1km-7km 14.00 uur

21 maart Emmen wegloop 10km-5km-2km 13.00 uur

21 maart Heerenveen indoor alle klassen 09.00 uur

21 maart Leek wegloop 21,1km-12,8km-5km-2,6km2km-1,3km 12.15 uur

21 maart Wapenveld wegloop 16,1km-10km-5km-1km-0,5km 10.20 uur

22 maart STEENWIJK baan coopertest 12 minuten en 6 minuten 11.00 uur

22 maart Zwolle wegloop 15km-10km-5km-3km-1,5km 11.00 uur

28 maart Almelo baan junioren-CD/pupillen 10.30 uur

28 maart Apeldoorn baan alle klassen 11.00 uur

28 maart Dronten wegloop 16,8km13,4km-10km-6,6km-3,3km-1km 10.30 uur

28 maart Menaldum wegloop 21,1km-16,1km-10km-5km 11.00 uur

28 maart Winschoten wegloop 16,1km-10km-5km 14.00 uur

29 maart Assen wegloop 8km 14.00 uur

29 maart Harderwijk bosloop 15km-10km-5km-1,6km 10.30 uur

29 maart Sneek wegloop 21,1km-10km-5km 13.00 uur

29 maart Zwolle wegloop 42,2km in estafettevorm 12.30 uur

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

04 april Amersfoort baan pupillen/junioren 10.00 uur

04 april Burgum wegloop 21,1km-12km 11.00 uur

04 april Dronten baan junioren-BCD ??

04 april Groningen wegloop 21,1km-10km-7km-2km-1km 12.00 uur

04 april Leeuwarden wegloop 21,1km-9,5km-2,8km 12.00 uur

04 april Ommen wegloop 21,1km-10,7km-5,6km 13.30 uur

04 april Steenwijk baan junioren/senioren/masters 10.00 uur

06 april Dronten baan coopertest en 5000m 19.30 uur

07 april Hoogeveen wegloop 4,4km 19.30 uur

08 april Epe baan junioren-AB/senioren/masters (1e Deltioncircuit) 19.00 uur

09 april Zwolle baan coopertest en 5000m 19.30 uur

11 april Amersfoort baan junioren-AB/senioren/masters (instuif) 13.00 uur

11 april Heerenveen baan pupillen/junioren-CD 10.00 uur

11 april Oude Willem (Diever) wegloop 21,1km-16,1km-10km-8km-6km-3km 11.00 uur

13 april Musselkanaal wegloop 10km-5km 13.00 uur

15 april STEENWIJK Tijdloop ca. 5km 19.30 uur

17 april Hardenberg wegloop 10km-5km-2,5km-1km 18.00 uur

17 april Kampen wegloop 1,6km 19.30 uur

17 april Spier (Dwingeloo) wegloop 42,2km-37km-31,7km-26,4km-21,1km 11.00 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.    


