


TRAININGSTIJDEN

Steenwijk:

Maandag: 18.30-20.30 Krachttraining Oerthebaan

19.00-20.30 Lange Afstandsgroep niveau 4 Oerthebaan Jebbe

Dinsdag: 18.00-19.15 Alle pupillen Oerthebaan Ina/ Evelien/Else/Marchel

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 Woldberg Bennie

Donderdag: 18.00-19.15 Alle pupillen Oerthebaan Evelien/Else/Marchel

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 nieuwe aanleg Bennie

Vrijdag: 19.15-20.30 Junioren + Senioren + Veteranen Molenwiek Folkert

Hierboven is te lezen wanneer en waar je kunt trainen en wie je train(st)er is. Als je werkelijk niet kunt neem dan

even contact op met de train(st)er om samen naar een oplossing te zoeken. Blijf niet zomaar weg!

Leeftijdsindeling: geboren: contributie(kwartaal): KNAU-afdracht (jaar): Wedstrijdlicentie(jaar):

Mini-pupillen 2002 en later € 17,70 € 12,45

Pupillen C 2001 € 21,20 € 12,45 € 6,70

Pupillen B 2000 € 21,20 € 12,45 € 6,70

Pupillen A 1998/1999 € 22,80 € 12,45 € 6,70

Junioren D 1996/1997 € 27,00 € 13,15 € 12,00

Junioren C 1994/1995 € 27,00 € 13,15 € 12,00

Junioren B 1992/1993 € 31,05 € 13,15 € 12,00

Junioren A 1990/1991 € 31,05 € 13,15 € 12,00

Senioren/ Masters 1989 en eerder € 40,90 € 14,20 € 19,20 (facultatief)

Sportieve wandelaars € 18,75 € 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 € 10,00 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

€ 49,20 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:

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

Henk Woudstra, secretaris Kerkstraat 92, 8471 CJ  WOLVEGA 0561 615 723 h.woudstra@sportfryslan.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

Wim van Oosten Spoorlaan 10, 8471 JP Wolvega 0561 616 523 wimvanoosten@home.nl

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

Baan Gerjan Petter 0521 362 284

Ella de Jong 0521 516 589 Evelien Wemes 0521 510 213

Henk van der veen 0521 344 613 Annabelle Luijten 0521-517756

Nel Zwerver 0521 381 285 Else Henneke 0521-589450

Riki Creemers 06-33160280 Marchel Tissingh 0521-512266

Wegwerkers Trainers weg

Grietje Boxum 0521-511757 Bennie Overvelde 0561 615 687

Trees van der Veen 0561-616947 Folkert Sterkenburgh 0513 682 524

Rudy Wanders 0521-370263 Thijs Stienstra 06 19667202 0521 517 376

Jaap van Weenen 0521-517935 Rob van der Wel 06 36438124 

Frenk Wubben 0521-521244 Jebbe Westerbeek 0521 517 830

Vrijwilligerscoördinator Ina Gerding 0521 523 099

Chris Pols Ruud Schepers 06-29153508

Jury- coördinator Jeugdcommissie:

Nel Zwerver 0521 381 285 Richard Servage Voorzitter

Cursus- coördinator Marchel Tissingh Secretaris

Nel Zwerver 0521 381 285 Elsle Henneke Coördinator pupillen

Tineke Jonkman Coördinator AB- en CD-junioren

Wedstrijdsecretariaat: Hans Spitzen Coördinator ouders

Uitwedstrijden 0513 688 058 Ina Gerding Lid festiviteitencommissie

Jolanda Hes, tel: 0513 688 058 j.m.hes@planet.nl Nikki Woudstra Lid festiviteitencommissie

 de Klamp 10, 8404 GL  LANGEZWAAG, bank 36.12.20.030 Publiciteitscommissie

Thuiswedstrijden: Hans Hes j.m.hes@planet.nl

Riki Creemers, tel: 06-33160280 riki-start78@hotmail.com Rob de Jong rob-dejong@planet.nl

Kloosterdijk 4, 8376 EK  OSSENZIJL, bank 32.20.31.028 Hendrik-Jan Doevendans hj@doevendans.net

Technische commissie: Kantinecommissie:

Freddie Bouma, voorzitter 06 53711387 freddiebouma@telfort.nl Freddie Bouma

Harry van der Woude 0561 481 957 wilmakoetsier@hetnet.nl Peter Weerman

Hans Spitzen 0521 360 322 hspitzen@hetnet.nl Rob van der Wel

Ivonne Wessels, secretaris 0521 523 294 ivonne.wessels@planet.nl Folkert Braad

Ella de Jong, Trainerscoördinator Baan  0521 516 589 ella-dejong@planet.nl Gerjan Petter

Ina Gerding, Trainerscoördinator weg 0521 523 099 ina.gerding@home.nl Toos de Vries

Sponsor/ advertentiecommissie Ereleden:

Wim van Oosten 0561 616 523 wimvanoosten@home.nl Rob van der Wel

Peter Wemer 0561 617 208 wemwijn@zonnet.nl Arjen Guikema

Redactie clubblad: kopij bij voorkeur digitaal aanleveren Paul Kaastra

Hendrik-Jan Doevendans 0521 522 514 hj@doevendans.net Jan de Krijger

Sophia Robbertsen-Doevendans Capellestraat 138 8331 LB  STEENWIJK Hans Hes

Folkert Sterkenburgh 0513 682 524 fsterkenburgh@gmail.com

Sietske Sterkenburgh 0521 380 165 sksterkenburgh@hetnet.nl

Distributie clubblad: Clubarchief:

Folkert Sterkenburgh, Wolvega 0513 682 524 Rob en Ella de Jong

Fam. Doevendans 0521 522 514
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In dit nummer 

Redactioneel 
door Sietske Sterkenburgh 

 
 

Beste lezers, 
 
Het is weer zomer, heerlijk toch. Deze Starter is het 
zomerexemplaar, want ook de schrijvers voor de Starter 
en de redactie willen even een pauze hebben in de 
vakantie. De volgende Starter zal in september uitkomen 
wanneer iedereen weer terug is van vakantie. 
 
In deze Starter kun je weer veel uitslagen vinden want 
onze atleten zitten niet stil. En voor de atleten die de hitte 
trotseren, is de wedstrijdkalender achter in de Starter te 
vinden. En ook niet onverstandig, voor de zomersporter 
hebben we wat tips toegevoegd over hoe je om moet 
gaan met sporten met warm weer.  
 
Voorin de Starter beginnen we natuurlijk met een woord 
van de voorzitter en de verjaardagskalender. Daarnaast 
zal het je niet ontgaan zijn dat de Jan Driegen ½ 
marathon weer is gehouden. Ondanks het warme weer 
stond er toch aardig wat bij de start. Een prima 
georganiseerde loop die niet tot stand kan komen zonder 
sponsoren, deze worden in deze Starter allen genoemd. 
Daarnaast hebben we van de wegwerkergroep ook een 
verslag van deze loop ontvangen En krijgen we hiermee 
even een kijkje achter de schermen te zien. 
 
In november wordt er een trainingsweekend 
georganiseerd op Texel. Hiervoor is de organisatie 
inmiddels al een keer het eiland op geweest om het te 
verkennen. En hierover is een verslag in de Starter 
geplaatst. De jeugd kan in deze Starter volop lezen want 
voor hen is er een extra “De jeugd van tegenwoordig” 
gemaakt. En de puzzels op de starterspretpagina zijn ook 
weer aanwezig. Ten slotte kun je ook de vaste rubrieken 
“Gerstenat en vette friet”en de “rode wijn en 
naaldhakken”vinden. 
 
Wij wensen u veel leesplezier en een hele fijne vakantie 
toe. 
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Van de voorzitter 
Hendrik-Jan Doevendans 

 

Leden, 
Vorig weekend werd onder warme 
omstandigheden de Jan Driegen halve 
marathon gelopen. Een fantastisch 
evenement dat staat als een huis met een 
sympathieke leus: niet de snelste, wel de 
mooiste. Geen prijzengeld dit jaar, wel 
volop deelname. Uiteraard zal een 
bepaalde categorie hardlopers nu liever 
ergens anders aan de start verschijnen. 
De wegwerkers hebben zich echter 
afgevraagd of ze niet beter hun budget en 
energie in een andere categorie 
hardlopers kunnen stoppen: namelijk de 
liefhebbers van hardlopen op een mooi en 
gevarieerd parcours. Wat mij betreft 
hebben ze met die afweging een 
verstandige keus gedaan. Verder vind ik 
het fantastisch dat zoveel mensen hun 
medewerking hebben verleend aan dit 
evenement. Tientallen vrijwilligers hielpen 
mee dit evenement tot een succes te 
maken. Hulde! 
 
Met dit evenement achter de rug richten 
we ons weer op andere evenementen. 
Ook aan die evenementen wordt door een 
slagvaardig team hard gewerkt. Zo was 
afgelopen vrijdag alweer een 
medaillewedstrijd, en binnenkort, op 
vrijdagavond 17 juli hebben we weer de 
Gert Ruinemans loopavond op de baan. Ik 
hoop u allen te zien, als vrijwilliger, als 
toeschouwer of als deelnemer! 
 
Zoals u weet ben ik niet alleen voorzitter, 
maar span ik me ook in voor de 
starterredactie. Daar ga ik mee stoppen. 
Je kunt niet eindeloos taken blijven 
stapelen. Ik roep hierbij mensen op om 
zich te melden bij de redactie om mijn 
taken over te nemen. Dus: kun je met 
WORD overweg en lijkt het je leuk om een 

clubblad in elkaar te zetten dan kun je je 
melden. Het levert op: eeuwige roem en 
het is een goede manier om de ins en outs 
in de club te leren kennen. 
 
Oh ja, het is vakantietijd. Ik ga nog even 
van een warme zomeravond genieten. Ik 
zou zeggen, doe het zelf ook. Prettige 
vakantie. 
 
 
 

Mededeling 

 

Het schema van Folkert Sterkenburgh kun 
je vanaf nu ook raadplegen op de website 
van Start’78. Ga in de linkerkolom naar het 
kopje “trainingen” en daar staan bovenin 
de schema’s in Excel bestanden van de 
looptrainers. 

 

Te Koop 

Hardloopschoenen Brooks Adrenaline 
GTS 8, maat 9,5. De schoenen zijn slechts 

enkele malen gebruikt. Prijs €75,00 
Dirk Sinnema telnr. 0561-617371 

 
 
 

 
de deelnemers van Start '78 aan de avondvierdaagse 
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Jarig in augustus en september 
   

      

 

Alsnog en alvast van harte gefeliciteerd en  

een fijne dag toegewenst namens 'Start 78'  

      

 
      

      

      

      

         augustus 
       3-8 Joop Prins 
 

13-8 Thijs van der Vegt 23-8 Saskia Veen 
 3-8 Frenk Wubben 14-8 Marjan van Bijssum 24-8 Fenna Janssen 

5-8 Wijnand Spin 15-8 Hans Steinmeijer 24-8 Leny Sinnema 

8-8 Rachid Bouchhida 15-8 Martijn de Vries 25-8 Boudewijn Luijten 

8-8 Gerlies Maakal 17-8 Paulien van der Vegt 26-8 Greet Grotenhuis 

8-8 Stefan Postma 18-8 Heerke Postma 29-8 Arnold Broek 
 8-8 Tessa Winter 19-8 Jan Bos 

 
29-8 Inge Jongbloed 

9-8 Ans Guikema 20-8 Klazien van Drie 30-8 Willy Evenhuis 

10-8 Loes Struik 
 

21-8 Gert Halman 
 

30-8 Jansje Koopman 

11-8 Thijn Veltman 22-8 Marjolein Visser 30-8 Jaap van Weenen 

12-8 Ellen Jansen 23-8 Jan Scheenstra 31-8 Gerrit Greven 
 13-8 Jan Willem Krom 23-8 Folkert Sterkenburgh 

   

         september 
       4-9 Kristian Mos 13-9 Margot de Jong 22-9 Jim Moesker 

 4-9 Marina Petiet 15-9 Hendrik-Jan Doevendans 23-9 Henk Mulder 
 6-9 Pascal de Lange 15-9 Bert Slagter 

 
23-9 Peter Weerman 

9-9 Gerdo van Dalen 15-9 Koen de Vries 24-9 Stefan Boers 
 10-9 Tom Ravenstein 15-9 Wea ter Wal 

 
26-9 Margreet Eeuwes 

10-9 Joke van de Veen 16-9 Anne Bartelds 27-9 Anouk Boersma 

11-9 Quint Liezen 18-9 Gert Vos 
 

28-9 Harm Bakker 
 12-9 Janny Petter 20-9 Kimberly Huismans 30-9 Rita Toeter 
 12-9 Anne Stam 

 
21-9 Ernst Luijten 

 
30-9 Rob van de Wel 

13-9 Jaap de Jong 21-9 Nick Rodermond 
   

         Nieuwe leden 
       Simon Ensing - Pupil B 

      Lijsanne Nijmeijer - Pupil B 
      Maud Tadema - Recreant 
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OPROEP N.N.K- 
MEERKAMP IN 
STADSKANAAL 

 

Op zaterdag en zondag 29 en 30 augustus 
zijn er weer de N.N.K.-Meerkampen in 
Stadskanaal. 
Dit is voor junioren D/C/B/A  Senioren en 
Masters. De afgelopen 4 jaar hebben we 
er een ware Start'78 happening van 
gemaakt. We overnachten in tenten, gaan 
gezamenlijk barbecueën op 
zaterdagavond en voor de zondag wordt 
ook voor ontbijt, lunch, drinken etc. 
gezorgd. Dit alles tezamen voor ongeveer 
€ 10,- per persoon. 
Vorig jaar hadden we een record aan 
deelname van maar liefst 29 atleten! Iets 
wat we zeker nu willen verbreken! 
Dus geef je allemaal z.s.m. op bij Jolanda 
Hes. 
Denk niet, "ik kan geen horden", je mag 
erover heen stappen, dus dat is geen 
reden om niet mee te gaan. Zie het als 
een geweldig leuk en gezellig weekend, 
waarin "meedoen" belangrijker is dan 
"winnen"! 
Mocht je een special dieet volgen of 
vegetarisch zijn, geef het dan even aan mij 
door, aan iedereen wordt gedacht! 
Stuur mij ook even een mailtje als je je 
hebt opgegeven bij Jolanda, zodat ik een 
beetje rekening kan houden met inslaan 
van eten en drinken, en plaatsen 
bespreken voor de tenten in Stadskanaal. 
 
Allemaal een prettige vakantie en geef je 
op voor je op vakantie gaat !!! 
Voor vragen kun je mij bellen of mailen: 
 
Tineke Jonkman 
0561 451003 of mobiel 06 23453739 
tineke50@hotmail.com 
 

Sponsors bedankt! 
Dankzij onderstaande sponsoren 
konden we de Jan Driegen halve 
marathon realiseren. Het is ook 
bijzonder dat sommige bedrijven 
vertegenwoordigd werden door 
deelnemers.  
 

 

Hoofdsponsor McDonalds Steenwijk is 
voor de 3e keer sponsor. De deelnemers 
kregen van McDonalds Steenwijk o.a. een 
leuke attentie in de vorm van een 
fruitbeker. Daarmee aangevend dat 
McDonalds een gezonde leefstijl 
ondersteunt.  
Met De Sprinter is in de aanloop naar de 
Jan Driegen halve marathon een 
trainingsontmoeting geweest. Gezamenlijk 
trainen en daarna nog even nazitten op 
het terras van Mc Donalds Steenwijk. In 
september doen we dat nog eens 
dunnetjes over in de aanloop naar de 
halve marathon van Meppel. 
Mc Donalds Steenwijk en het filiaal in 
Meppel hebben dezelfde sportieve 
bedrijfsvoering.  
Danny Olinga is zelf een actieve hardloper 
en lid van collegavereniging De Sprinter in 
Meppel. Hij is gestart op de halve 
marathon en heeft het er goed afgebracht. 
We zijn erg blij met de goede 
samenwerking 
 
Oostenbrink Banden te Steenwijk 
Al jaren is het bedrijf Oostenbrink Banden 
aan de Productieweg te Steenwijk sponsor 
van de 15 van Steenwijk geweest. Ook 
voor de indoorwedstrijd in Tuk is nooit 
tevergeefs een beroep op hen gedaan. 
Oostenbrink Banden heeft een snelle 
service als het om autobanden gaat: je 
kunt er voor alle soorten en maten terecht. 
 
Kachelbrandhout te Tuk 
Het bedrijf is gevestigd in Tuk, maar 
opereert in een grote regio. 
Kachelbrandhout is een onderdeel van 
handelsonderneming Dolstra. Het hout 
van deze onderneming is verantwoord 
gekapt en CO2 neutraal. 
Directeur Jacob Dolstra is de afgelopen 
paar jaar een fervent hardloper geworden. 
Menigeen heeft hij zijn hakken laten zien, 

mailto:tineke50@hotmail.com
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soms zeer onverwacht. Ook hij is na 21,1 
km. gefinisht. Klasse! 
 
OLRO te Westerlee 
Een bedrijf uit het verre Westerlee in 
Groningen. Olro heeft de 
herinneringsshirts voor de kwart en halve 
marathon geleverd. Ze zijn erg mooi 
geworden. 
Voor relatiegeschenken, reclameartikelen, 
bedrijfs- en sportkleding enzovoort kun je 
bij hen terecht. Er kunnen op verschillende 
manieren logo’s worden aangebracht: 
gedrukt in diverse kleuren of geborduurd. 
De klant mag het zeggen. Het 
uitgangspunt van OLRO is dat de klant 
tevreden moet zijn. Onze lopers en 
wegwerkers waren dat zeer zeker. 
 
Run2Day te Hoogeveen 
Veel Start-atleten hebben de weg naar 
Hoogeveen gevonden om zich door Henk 
Veldkamp en zijn medewerkers te laten 
adviseren bij de aanschaf van 
hardloopschoenen en aanverwante 
artikelen. Kortgeleden heeft hij ook een 
filiaal in Emmen geopend. Je kunt er 
terecht voor hardloopschoenen, -kleding 
en allerlei accessoires op het gebied van 
de loopsport. Het bedrijf ondersteunt veel 
loopevenementen in de regio rond 
Steenwijk, meest richting Drenthe die 
tenslotte onze buurman is. Er stond een 
kraam met artikelen op de baan op 27 juni.  
 
Winans Dakwerken te Wetering 
Winans Dakwerken is een professioneel 
dakbedekkingsbedrijf. Bestaat sinds 1993 
en heeft inmiddels bijna 50 actieve 
medewerkers, waaronder goed opgeleide 
dakdekkers. Winans Dakwerken is 
gespecialiseerd in het leveren en 
aanbrengen van verschillende 
dakbedekkingen, isolaties, 
onderconstructies en alle soorten 
dakdoorvoeren, daglichtconstructies en 
details. 
Ook Winans heeft een sportieve 
afvaardiging gehad in de halve marathon. 
Harjo Wind was moe maar voldaan. 
 
Apetito B.V.  te Vledder 
Uw partner bij systemen en producten 
voor de maaltijdvoorziening, op het terrein 

van de individuele verzorging en de 
gemeenschapsverzorging. 
Voor  meer dan 1.300.000 mensen in 
bedrijven, ziekenhuizen, instellingen, 
scholen en maaltijddiensten zoals Tafeltje 
Dekje wordt er gekookt. 
Deze sponsor liet zich vertegenwoordigen 
door Ruud Scheper op de halve marathon. 
Looptrainer van Start ‘78 en werknemer 
van Apetito in Vledder. 
 
Hunter Sportswear te Nieuwleusen 
Leverancier van de clubkleding van Start 
‘78. Het hoofdkantoor van het bedrijf is 
gevestigd in Nieuwleusen, maar men 
levert sportkleding door heel Europa. 
Specialist in wieler- en schaatskleding, 
maar de functionaliteit is ook op 
runningkleding van toepassing. Het merk 
is in Steenwijk te koop bij Time Out Sport. 
 
Club Fysio Fitness te Tuk 
Sinds vorig jaar gevestigd in Tuk naast het 
bowlingcentrum en het tenniscomplex. 
Men kan er terecht voor 
sportschoolactiviteiten, maar ook voor 
behandelingen bij een fysiotherapeut en 
het herstel na blessures. 
Afgelopen maand waren er diverse extra 
activiteiten die dit weekend in de 
afrondende fase zitten. Ook hardlopen is 
een activiteit van Club Fysio Fitness in 
Tuk. 
 
Buitengoed Fredeshiem 
Fredeshiem ligt op de route van de halve 
marathon. Prachtig in de bossen gelegen 
kan men er terecht voor familieweekends, 
groeps- en teambuildingsactivititen of 
gewoon even lekker er tussen uit. Er zijn 
vakantiehuisjes, maar ook kamers en een 
restaurant voor de kleine en grote trek. 
Voor de Jan Driegen halve marathon had 
Buitengoed Fredeshiem een speciale 
overnachtingaanbieding.  
 
Andere sponsoren 
 
Bulah Print 
Dit grafisch bedrijf uit Steenwijk is mede-
verantwoordelijk voor het ontwerp en 
drukken van onze fraaie affiches en flyers. 
En die zien er professioneel uit! Daarmee 
krijgt een loopevenement meer uitstraling. 

../bedrijven/index_bedrijven.html
../instellingen/index_instellingen.html
../instellingen/index_instellingen.html
../scholen/index_scholen.html
../senioren/index_senioren.html
../senioren/index_senioren.html
../senioren/index_senioren.html
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De bedrijfsleiding heeft affiniteit met de 
loopsport en daar komen dus 2 dingen 
samen. We hopen langere tijd samen te 
kunnen werken. 
 
De Zeilmakerij te Giethoorn 
De Zeilmakerij te Giethoorn wordt nogal 
eens benaderd als de afdekzeilen van de 
atletiekattributen gerepareerd of 
vervangen moeten worden. Voor grote en 
kleine klussen kun je er terecht. Altijd 
prima kwaliteit en goede service. Het 
bedrijf is gevestigd aan de Beulakerweg te 
Giethoorn. 
 
De Jong Optiek 
Een sponsor waar we geen vergeefs 
verzoek aan richten. Ieder jaar weer is 
men bereid een bijdrage aan ons 
evenement te geven. De Jong Optiek is 
een opticien met een historie in Steenwijk. 
Jarenlang is de winkel al gevestigd aan de 
Markt te Steenwijk. Ziet u het niet meer 
zitten, dan naar De Jong Optiek voor een 
bril. 
 
Bloemisterij Roel Gaal te Steenwijk 
Jarenlang verzorgt Bloemisterij Gaal de 
bloemen die aan de winnaars worden 
uitgereikt. Het waren er dit jaar extra veel 
en vooral in Start-rood. Niet alleen 
snijbloemen en kleurige bloemstukken 
worden door Gaal verkocht, maar ook 
tuinplantjes en plantenbakken behoren tot 
het assortiment. Prima service, 
vakmanschap en goede kwaliteit vindt u 
aan de Gasthuisstraat te Steenwijk. 
Bij het bestellen van de bloemen worden 
altijd weer even de atletiekherinneringen 
van René Gaal opgehaald. Leuk om te 
horen! 
 
Tenslotte willen we iedereen, die zich 
belangeloos en met plezier heeft 
ingezet om de Jan Driegen halve 
marathon tot een succes te brengen, 
hartelijk danken. Zonder jullie was het 
absoluut niet gelukt. 
 
 
 
 
 

Verslag Jan Driegen-
halve marathon 
op zaterdag 27 juni 2009. 

Grietje Boxum 
 

In vorige edities van onze clubkrant heeft 
iedereen kunnen lezen dat we aardig wat 
voorbereidingen hebben getroffen voor het 
welslagen van de derde editie van de Jan 
Driegen-halve marathon. Nu kwam het er 
op aan of alle publiciteit voldoende is 
geweest. 
In de week ervoor kregen de wegwerkers 
en WOC-ers al een beetje last van 
spanning. Alles werd nog eens nagelopen 
en we kwamen tot de conclusie dat er aan 
voorbereiding genoeg aandacht was 
besteed.  
Vrijdagavond verzamelen op de baan voor 
de laatste werkzaamheden. Jaap en Trees 
gingen de route bepijlen met mooie gele 
verf, Rudy en Frenk hingen start- en 
finishdoeken op en ik heb de posters 
opgehangen en herinneringen 
klaargelegd. Natuurlijk komen er ook 
andere klusjes om de hoek kijken, alsook 
nieuwsgierige clubgenoten. Alleen maar 
gezellig! 
Zaterdagmiddag was iedereen present om 
de puntjes op de i te zetten. Soms werd er 
zorgelijk naar de lucht gekeken: het zou 
niet de eerste keer zijn dat we in een 
waterballet belanden. Maar het geluk was 
eens aan onze zijde en zijn er wel 
regenbuien gevallen, maar niet in 
Steenwijk. Gelukkig….  
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In de loop van de middag zijn de km-
bordjes uitgezet, het inschrijfbureau 
ingericht, bloemen gehaald, de attenties 
van Mc Donalds (lekker fruit en leuke 
pennen) als ook tonnen en 
reclamemateriaal gehaald. Zo is het gauw  
6 uur. 
Het is dan weer spannend hoeveel atleten 
er gaan meedoen. Naarmate de avond 
vorderde en de drukte met vrijwilligers en 
lopers steeds meer werd, kreeg het goede 
gevel de overhand. Natuurlijk hebben we 
ervaring, maar ongeluk zit in een klein 
hoekje. 
De start van de kwart en halve marathon 
was een mooi gezicht. Een lang lint van 
lopers die over de atletiekbaan gingen. Op 
naar een persoonlijke prestatie. 
Een kwartier later de twee korte 
afstanden. Leuk om de kleintjes 
razendsnel te zien weglopen. Maar 
tweeënhalve kilometer is best lang…. Bij 
de 5 kilometer stonden ook de pas 
geslaagde Loop-je-Fitters aan de start. 
Goed, hoor, om meteen aan een loopje 
mee te doen. Ben je meteen van de 
drempelvrees af. Het was erg warm om te 
lopen, maar er waren slechts 2 uitvallers. 
De keuze om meer waterposten in te 
zetten was een goede. 

Het herinneringsshirt werd door de 
deelnemers blij verrast  in ontvangst 
genomen. Hopelijk zien we die nog veel in 
wedstrijden verschijnen. 
Nadat Jan de Krijger alle lopers had 
binnengeleid met opgewekt commentaar, 
kon de prijsuitreiking plaatsvinden. 
Iedereen werd in de bloemetjes gezet en 
voor de nummers 1 was er een leuke 
attentie. 

 
 

 
 

 
 
De foto’s die Thijs Tienstra heeft gemaakt 
laten zien dat we met z’n allen een 
geslaagd evenement hebben neergezet. 
Met dank aan sponsoren, vrijwilligers, 
atleten en iedereen die Start ’78 een warm 
hart toedraagt. Volgend jaar op naar de 
300 deelnemers? 
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De jeugd van 
tegenwoordig 

Belevenissen van een trainer wiens opleiding 
net is afgerond. 

Helaas hebben jullie mij gemist in de vorige 
editie, dus het eerste stuk is nog bedoeld voor 
de vorige editie en daarna komen de huidige 
nieuwtjes. Een extra grote editie van de jeugd 

van tegenwoordig! 

 
Deel 1: 
Het baanseizoen is alweer lekker op gang! 
De eerste competitiewedstrijden zijn weer 
geweest en de volgende ligt weer voor 
onze eigen deur. De voorbereidingen 
lopen helaas iets minder voorspoedig, 
want het zal jullie ongetwijfeld niet ontgaan 
zijn dat Bert, de man van Tineke Jonkman 
met ernstige verwondingen is opgenomen 
in het ziekenhuis. Hij is ondertussen al wel 
herstellende, maar de kans dat hij blijvend 
letsel houdt, is erg groot. Vanuit de kant 
van de atleten is hier dan ook heel erg 
goed op gereageerd door een competitie 
wedstrijd aan Tineke en Bert op te dragen. 
De individuele resultaten waren op deze 
competitiewedstrijd dan ook heel erg 
goed. Een heel goed gebaar vanuit de 
jeugd! 
 
De 2de competitiewedstrijd in Steenwijk 
was ook weer een heel spektakel! Ik had 
eerst cursus tot 3 uur maar ben daarna 
meteen heen gegaan om er nog wat van 
mee te krijgen. Het eerste wat me verteld 
werd was dat Claudia Oosterkamp de 
1000m had gewonnen van oud start78 lid 
Tessa den Heijer in een knappe 3.16 min. 
En Ellen Jansen van aards rivaal fleur 
Baljet gewonnen had. Daarna hoorde ik 
dat er ook een aantal anderen een PR 
gepresteerd hadden, of een evenaring. Zo 
op het einde van de dag werden de 
uitslagen bekend gemaakt en daaruit 
bleek dat er 3 ploegen door zijn naar de 
districtsfinale! 
En toen was het tijd om de straffen uit te 
voeren die op de weddenschappen lagen. 
Zo had Pim Wubben een weddenschap 
gemaakt met ene juliet van av Horror. Die 
had Pim natuurlijk gewonnen, en de straf 
die er op stond was niet gering! Namelijk 
in je ondergoed een rondje om de baan 
lopen. Ik had het ook wel grappig 

gevonden als Pim verloren had, maar 
goed.  
 
Wist je dat: 

 Ik niet meer namen mag afkorten in 

de wist-je-datjes? 

 Vanaf nu hier dan ook volledige 

namen komen te staan? 

 De runningcenter tassen erg op 

elkaar lijken? 

 Een Trainer het tot 2x aan toe voor 

elkaar heeft gekregen om een 

verkeerde tas mee te nemen? 

 Jari van Ravenstijn steeds het 

slachtoffer was van dit 

misverstand? 

 Wesley Smid steeds weer 

vriendinnetjes heeft die komen 

kijken tijdens een training of 

wedstrijd? 

 Geesje Nijmijer soms zandzakken 

over het hoofd ziet? 

 Pim Wubben een weddenschap 

gewonnen heeft? 

 Astrid en Claudia een roos aan 

lowie hebben gegeven? 

 Deze actie bij mij onder de 

versiertrucs valt? 

 
Deel 2: 
De vakantie ligt alweer op de loer! En dat 
betekent dat de meeste atleten weer op 
vakantie gaan! Net als hun trainers. Ik heb 
al van velen gehoord die lekker een week 
of zelfs twee weken weg gaan. Ik hou het 
op een weekje kindereiland (een 
kinderkamp in Giethoorn) en een weekje 
Zeeland. In de vakantie zal dan ook alleen 
dinsdag training gegeven worden. 
Hierover meer informatie op de website! 
Verder kan ik met grote blijdschap 
vertellen dat ik geslaagd ben voor de 
cursus Atletiektrainer. De laatste training 
voor de vakantie werden Tineke, Marchel 
en ik gefeliciteerd met onze diploma‟s. En 
we kregen een bloemetje namens de 
vereniging 
Diezelfde laatste training was erg nat 
We hadden 3 water estafette vormen 
gedaan en nog een afsluitend spel: 
flessen handbal. Uiteindelijk heeft 
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niemand droog de training verlaten. Maar 
wel met een lekker waterijsje.  
 
Wist je dat: 

  Astrid Wibbelink niet van water 

houdt? 

 Zij bij de zwemclub van Steenwijk 

zwemt? 

 Er zelfs het idee was om een “wist 

je dat ideeëndoos” neer te zetten? 

 Ik hier een groot voorstander van 

ben? 

 Ik dan niet meer alle wist je datjes 

zelf moet bedenken? 

 Niemand de laatste training voor 

de vakantie droog verlaten heeft? 

 Lowie van de Woude doorweekt 

was voor hij zelf nog moest gaan 

trainen? 

 Ik verder geen wist je datjes heb? 

 Behalve dat ik iedereen een hele 

fijne vakantie toe wens! 

 

Voorproeven 
trainingsweekend Texel 7 

juni 2009. 
Door Anita de Boer 

 
Aan mij (Anita de Boer) de eer om een 
stukje te schrijven voor de Starter. Ik ben 
dan geen lid van de Atletiekvereniging, 
maar hoor natuurlijk wel ‟t nodige via 
Edwin.  
 
Om half 10 hadden Ruud en Anna, Gerrit 
en Marjo en Edwin en Anita, afgesproken 
bij de McDonalds in Steenwijk. Edwin en 
Anita waren iets aan de late kant, maar 
desondanks elkaar toch nog ingehaald op 
de A32 naar Heerenveen. In Heerenveen-
Zuid hebben Edwin en Anita, Folkert en 
Marrie opgepikt. Daarna direct door naar 
Den Helder.  
Daar bleek een beetje een 
parkeerprobleem te zijn bij de haven. We 
hebben de auto‟s een aardig stuk 
verderop moeten parkeren, dus een stukje 
lopen. Goed voor de conditie! 
 

Wel een aandachtspunt voor het weekend 
weg, met alle carpoolers. 
Bij aankomst op Texel, na zo‟n 10-15 
minuten varen, een fiets gehuurd bij de 
veerdam op Texel. Na wat ingewonnen 
informatie door Ruud en de problemen 
met het zadel van de fiets van Anita, 
konden we verder.  
Vanaf de veerdam zijn we gefietst naar het 
Stayoké Hotel. We hebben alles even 
rustig mogen bekijken, zeker de moeite 
waard, mooie, nette kamers en een ruime 
opzet. Op het terras hebben we het 
plaatselijke biertje van Texel even 
uitgeprobeerd. Dit smaakte verrassend 
goed! In Den Burg een lekkere lunch 
genomen, heerlijk in het zonnetje op het 
terras gezeten. 
We hebben besloten om daarna toch nog 
even een kijkje te nemen bij de plaatselijke 
bierbrouwer. Het zag er allemaal goed uit, 
misschien een idee voor een regendag, 
om dan even een bezoekje te brengen 
aan de bierbrouwerij.  
 
Vanaf de Bierbrouwerij zijn we naar de 
andere kant van Texel gefietst, ter hoogte 
van paal 17. We hebben kunnen zien dat 
ze druk aan het bouwen waren voor het 
„rondje Texel‟. Mooier kan niet, werkende 
mensen kijken, vanaf een zonnig terras 
onder het genot van een .. ijsje! Uiteraard 
hadden sommige(n) van ons nog niet 
genoeg geproefd van het plaatselijke bier, 
dus namen die nog zo‟n lekker koud pilsje. 
Intussen werden de stops wel wat langer.. 
een aantal begonnen hun billen behoorlijk 
te voelen, eigenlijk iedereen wel. De 
zadelpijn sloeg toe. 
We hebben het dapper volgehouden 
allemaal. Op de route terug hebben we 
veel gezien van Texel. Ruud en Gerrit 
hebben een aantal mooie plekken gezien 
voor de hardlopers. Dus, dat komt wel 
goed. 
Rond half 6 waren we weer terug bij de 
Veerdam. De fietsen ingeleverd en daarna 
nog even lekker gegeten in het restaurant 
op de veerdam. Dit was niet de planning, 
want de bedoeling was om tijdens de 
terugreis ergens te eten. Ruud wilde 
eigenlijk wel blijven en uiteindelijk kreeg hij 
de hele groep mee. 
Heerlijk gegeten, helaas was het voor 
Marjo wat minder. Haar eten was niet gaar 
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en moest het helaas terugsturen. De trek 
was daarna ook meteen weg. 
We hebben het echt getroffen met het 
weer, want toen we terugkwamen in Den 
Helder, regende het behoorlijk. Op de 
terugweg ook alleen maar regen gehad. 
Eenmaal in Heerenveen-Zuid aangeland, 
hebben we Folkert en Marrie weer bij hun 
auto gebracht en afscheid genomen. 
Het was een supergeslaagde dag, 
bedankt allemaal! Wellicht tot een 
volgende keer?! 
 

Open NK atletiek voor 
gehandicapten 

Door Marry van Oosten 
 

Via Nel Zwerver ontvingen de juryleden 
van Start‟78 het verzoek om 
ondersteuning bij de organisatie van het 
open kampioenschap voor gehandicapten 
gehouden door AV NOP in Emmeloord op 
30 en 31 mei 2009. 
Ik had mij hiervoor aangemeld en dus was 
ik zondagmorgen om 10 uur aanwezig bij 
de juryvergadering. Hierbij waren 40 
juryleden en 10 scheidsrechters aanwezig. 
Eerst werd algemene informatie gegeven 
over de hele dag. Daarna werden de 
juryleden en scheidsrechters per 
onderdeel geïnstrueerd over de regels 
voor gehandicapten van hun onderdeel. 
Ikzelf was aangesteld als 
baancommissaris bij het onderdeel 
loopnummers. 
Er deden 20 verschillende nationaliteiten 
mee o.a. een grote groep Russen en 
Polen. 
De soorten handicaps zijn echt heel 
verschillend, zoals spastici, éénzijdig 
verlamden, geamputeerden, blinden en 
slechtzienden. Al deze handicaps worden 
met een bepaalde code aangeduid b.v. 
T54, T38, T44, T46. De verschillende 
onderdelen als kogel, speer en discus, 
worden naar gelang de handicap staande 
met een hulpbok of vanuit een rolstoel 
uitgevoerd. Soms werd die rolstoel 
vastgesjord aan een speciaal frame. Er 
was dan ook een aparte groep mensen die 
het vastsjorren verzorgde, want er waren 
nogal wat verschillen in stoelen en wensen 
van de atleten. Aan de looponderdelen 

werd uiteraard ook deelgenomen door 
mensen in weelchairs. 
Het was een prachtige dag, ik heb een 
hoop geleerd en heel veel bewondering 
voor deze gehandicapte atleten. Na afloop 
was er nog een bijeenkomst van alle 
vrijwilligers die dit weekend geholpen 
hadden met als afsluiting nog een koud en 
warm buffet. 
 

Voor een lang leven. 
 
Overgewicht? Afvallen? Een caloriearm 
dieet biedt bescherming tegen 
ouderdomsziekten zoals diabetes, 
aderverkalking en een te hoog cholesterol. 
Achttien personen tussen de 35 en 82 jaar 
namen deel aan een onderzoek van de 
Washington University in Saint Louis. Zes 
jaar lang aten zij gemiddeld 1700 
calorieën per dag. Het dieet bestond uit 
groenten, fruit, granen, noten, 
melkproducten, gezonde eiwitten en vlees. 
Verzadigde vetzuren, frisdranken en 
andere suikerrijke producten waren 
verboden. Een controlegroep mocht 400 
calorieën meer eten. 
In de caloriearme groep was een sterke 
daling te zien van alle risicofactoren voor 
de belangrijkste doodsoorzaken in de 
westerse wereld. De deelnemers hadden 
minder „slecht‟ en meer „goed‟ cholesterol, 
minder tekenen van aderverkalking en 
lagere insulineniveaus. Na het dieet 
bestond hun lichaam nog maar uit 9 
procent vet. Bij de meer-etende 
controlegroep was dat gemiddeld 24 
procent. Dat vetpercentage is zelfs minder 
dan bij lopers die meer dan 80 kilometer in 
de week lopen. Die komen altijd nog op 12 
procent vet. 

 

Tips voor hardlopen in de 
zomer 

 

In de zomer bij temperaturen rond de 25 ° 
Celsius is het verstandig langzamer en 
korter te trainen en meer te drinken voor 
en na de training. Hardlopen bij 28 ° 
Celsius en hoger is onverstandig. 
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Drank  
In het algemeen wordt aangeraden om 
minstens anderhalve liter per dag te 
drinken. Sporters moeten meer drinken. 
Tijdens een zware training of op een 
warme dag kan het vochtverlies oplopen 
tot een liter per uur. Bij een vochtverlies 
van 2% van het lichaamsgewicht (dat is 
1,5 liter voor iemand van 75 kg) gaat het 
prestatievermogen duidelijke achteruit. 
Drink daarom voor, tijdens (per kwartier 
150-250 ml) en na het sporten voldoende. 
Meer drinken dan een liter per uur heeft 
geen zin omdat het lichaam niet meer 
vocht kan verwerken. 
 
Wanneer is er voldoende gedronken?  
Als je minstens een liter lichtgele urine 
(dus niet donkergeel) per dag produceert 
en geen moeite hebt met de 
stoelgang mag je aannemen dat er 
voldoende gedronken is. Tijdens 
wedstrijden is dorst een slechte 
raadgever. Het dorstgevoel ontstaat pas 
wanneer er al een vochttekort in de 
weefsels optreedt. Aanvulling tijdens de 
prestatie komt te laat. 
 
Kleding  
Draag bij warme omstandigheden dunnere 
en luchtigere sportkleding (bijvoorbeeld 
een singlet). Deze ventileert goed, zodat 
het lichaam de warmte gemakkelijk kwijt 
kan. Gebruik geen katoenen t-shirt, omdat 
deze te veel vocht opneemt. Bij niet al te 
warm weer kan je ook gebruik maken van 
dun thermoshirt. Draag geen zwarte 
kleding, omdat deze warmte absorbeert. 
Gebruik dus zo veel mogelijk witte kleding. 
Bij veel zon is het handig om een 
zonnebril te gebruiken. 
 
Hartslag bij warmte  
Tijdens het hardlopen hartje zomer kan je 
hartslag tussen de 5 en 15 slagen hoger 
zijn dan normaal. Door de hogere 
temperatuur moet je lichaam meer warmte 
zien kwijt te raken. Door de doorbloeding 
van de huid te verbeteren kan je lichaam 
via zweet de warmte kwijt. Omdat er in 
deze situatie minder bloed beschikbaar is 
voor de spieren wordt de hartslag hoger, 
zodat de hoeveelheid bloed dat per minuut 
wordt rondgepompt gelijk blijft. 
Niet alleen de omgevingstemperatuur 

heeft invloed op de hartslag ook de 
luchtvochtigheid speelt een rol. Hoe hoger 
de luchtvochtigheid hoe slechter de afgifte 
van warmte via zweetproductie en hoe 
hoger de hartslag. Bij veel zweten wordt 
de hartslag tijdens de training hoger, 
omdat het bloed dikker wordt en daardoor 
het bloedvolume afneemt. 
 
Tip in het kort: 

 In de vroege ochtend en late avond is 
het een stuk minder warm. 

 Train in het bos, onder de verkoelende 
bomen. 

 Vermijd warm asfalt. Asfalt kan veel 
warmte afscheiden. 

 Blijf na het sporten niet te lang in natte 
kleren lopen maar trek snel wat anders 
aan. 

 Beperk het gebruik van koffie, thee en 
alcohol op warme trainingsdagen. 
Deze dranken zorgen er voor dat je 
meer urine produceert. 

 Drank met een temperatuur van rond 
de 15° Celsius wordt het gemakkelijkst 
door het lichaam opgenomen. 

 Als de lucht een hoge 
vochtigheidsgraad heeft kan het een 
stuk warmer zijn, omdat de afgifte van 
warmte via zweet mogelijker verloopt. 
Houdt rekening met deze extra warme 
omstandigheden. 

 Als het te warm is heeft wel trainen 
waarschijnlijk een negatief effect. 
Bovendien verlies je niet al je conditie 
door het een tijdje rustig aan te doen. 

 Tijdens het hardlopen hartje zomer kan 
je hartslag tussen de 5 en 15 slagen 
hoger zijn dan normaal. 

 Drink voordat je dorst krijgt. Wanneer 
je dorst heb is het vaak te laat. 

 Drink voor, tijdens (per kwartier 150-
250 ml) en na het sporten voldoende. 
Meer drinken dan een liter per uur 
heeft geen zin omdat het lichaam niet 
meer vocht kan verwerken. 

 Draag bij warme omstandigheden 
dunnere en luchtigere kleding. Gebruik 
geen katoenen t-shirt, omdat deze te 
veel vocht opneemt. Draag ook geen 
zwarte kleding, omdat deze warmte 
absorbeert. 

 

http://www.runinfo.nl/zomer.htm
http://www.runinfo.nl/zomer.htm
http://www.runinfo.nl/zomer.htm
http://www.runinfo.nl/zomer.htm
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Rode wijn en 
naaldhakken 

 

We zijn toe aan vakantie en daardoor  niet 
zo alert op de kopijdatum en we moeten 
nu dus even in allerijl een stukje in elkaar 
zetten… Pff, dat valt niet mee wanneer je 
liever lekker in de tuin zit!  
 
Over het algemeen trainen we op de 
zaterdag in de ochtend, nu gebeurt het 
een enkele keer dat we ’s middags gaan. 
Maar een echt succes is dit niet: voor 
aanvang ligt Klaas namelijk al op de grond 
(tja een broek uittrekken is nog niet zo 
gemakkelijk), maar ook tijdens het lopen 
vond Freddie het nodig om te laten zien 
dat hij wel voor vrouwen valt. Helaas 
kwamen de mannen erachter dat het nog 
wel moeilijk is om mooi te vallen en dat je 
blessures zo dus ineens kan oplopen, 
gelukkig zijn ze nu weer helemaal 
hersteld: Klaas dartelt alweer als een 
veulen en Freddie loopt als een haas!! Dat 
een Ropa Run niet voor iedereen 
weggelegd is zijn we deze middag ook 
achter gekomen, wanneer je je instelt op 
een lekker duurloopje is het (soms) hoogst 
irritant wanneer er om de 2km. gestopt 
moet worden voor: 
herten/veters/plaspauze/vallen…… 
 
In de vorige Starter had Freddie zich nog 
maar eens als haas aangeboden (als 
tegenprestatie voor het zware fietsen van 
Oldemarkt naar huis ivm een lekke band) 
en daar wilde Ivonne natuurlijk dankbaar 
gebruik van maken. Hij heeft zijn taak in 
Drachten prima volbracht, bedankt!! Dat 
niet iedereen een haas nodig heeft om 
een goede tijd neer te zetten laat Nynke 
de laatste tijd wel zien, ze zat de 
Keniaanse vrouwen in Drachten al op de 
hielen en de -40min. grens op de 10km. 
komt ook heel erg dichtbij.  
 
De Jan Driegen halve marathon is ook 
alweer geweest. Voor ons alledrie een 
wisselende ervaring. Zo heeft Nynke het 
parcours nu met de fiets gezien (wat 
mooie foto’s opleverde en goede 
aanmoedigingen!) en bedacht Margreet na 
de 10 km dat ze toch beter het parcours 
van de kwart marathon had kunnen gaan 

lopen. Ivonne liep sinds lange tijd wel weer 
eens de halve en dat ging goed.  
 
We hebben natuurlijk van onze trainer 
geleerd dat je op tijd aanwezig moet zijn 
bij een wedstrijd om een goede 
voorbereiding te kunnen doen. Helaas lukt 
dit niet altijd; soms moeten er teveel 
mensen met te weinig bussen vervoerd 
worden (Drachten), soms twijfel je te lang 
of je wel wilt lopen en moet je je ineens 
héél erg haasten. Gelukkig zijn we zo 
goed getraind en ervaren dat we ook 
zonder een uitgebreide warming-up ook 
nog wel een aardige wedstrijd kunnen 
lopen, hoewel Berry vast met een goede 
warming-up wel onder de 21min. had 
gelopen op de 5.000mtr: volgende keer 
beter!! (En dan doet Ivonne met je mee!).  
 
De vakantieperiode is bijna aangebroken 
en bij ons gaan in ieder geval de 
loopschoenen en loopkleding mee de 
koffers in, misschien in de volgende 
Starter dus wel mooie verhalen over het 
lopen in je vakantie! In ieder geval 
iedereen heel veel vakantieplezier 
toegewenst!! 
 

Gerstenat en vette Friet 
Belevenissen van een recreatieve loper. 

 
Alweer een maand voorbij. Tijd voor de 
nieuwe starter. De laatste voor de vakantie 
denk ik. 
 
Ik zit op Egbert te wachten. Hij is hier over 
een minuut of 10. We hebben afgesproken 
om bij Nynke vandaan een duurloop te 
doen. Gister hebben we de 5 km op de 
baan uitgevochten. Ik wilde een goede tijd 
lopen (voor mijn doen) Overdag was het 
vreselijk warm geweest maar gelukkig was 
ergste warmte verdwenen door een 
onweersbui aan het eind van de middag.  
Het nadeel was wel dat het erg klam 
aanvoelde en er stond een stevige wind.Ik 
had mijn horloge ingesteld (met de 
gebruiksaanwijzing erbij) en ik vertikte het 
ook om het weer te veranderen ( er zitten 
heeeeel veel knopjes aan en ik raak altijd 
in de war dan) 
Na 4 rondjes merkte ik al dat ik het tempo 
slecht kon vasthouden en vanaf de 5e 
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ronde kwamen er een paar seconden per 
rondje bij. Het was niet anders, het doel 
was ook wel wat ambitieus. Een kilometer 
voor de finish passeerde Egbert me. Ik 
kon nog 1 ½ ronde aanpikken maar toen 
was de pijp echt leeg. In de laatste ronde 
“sprintte” Egbert bij me weg  Uiteindelijk 
zat hij 9 seconden voor me, maar de 
volgende keer…….ik kom er weer aan  
 
Goed, vanochtend dus een duurloopje 
vanaf Wapserveen gepland. Egbert staat 
keurig op tijd op me te wachten, we fietsen 
nog bij Gerrit langs (hij had speciaal een 
nieuwe fiets gekocht) en laatste stop 
Ivonne. Met zijn vieren gezellig op de fiets 
naar Nynke. Ivonne pruttelde nog wat over 
lekke banden en zo en dat we niet 
allemaal achterop konden, maar alles ging 
goed. 
Het was een drukte van belang bij de 
dochter en vrouw van Jan de Lange. In 
totaal 9 man was klaar voor een 
duurloopje van 15 km. Nynke had het 
parcours verkend en mocht dus vooraan 
lopen. Na enig gemopper van achter uit 
(“wil iedereen die geen wedstrijd, of niet 
een complete wedstrijd, heeft gelopen zich 
naar achteren begeven”) ging het tempo 
iets naar beneden zodat er ook weer 
gezellig gepraat kon worden. 
 
Na 1 ½ uur weer terug in Wapserveen 
waar Jan intussen de koffie (bijna) klaar 
had. We hadden te snel gelopen volgens 
hem. Onder het genot van een kopje koffie 
nog even zeuren (“hoe wil je je 
koffie?……met gebak”) en toen weer op 
naar Steenwijk met zijn vieren. Ik had last 
van mijn kuiten, zo’n stukje fietsen is dan 
wel erg lekker hoor. 
 
Vorige week was de Jan Driegen halve 
marathon. De organisatie had zijn best 
gedaan om er meer bekendheid aan te 
geven en dat was gelukt want de opkomst 
was aanmerkelijk hoger dan een jaar 
geleden. Zelfs internationaal want er deed 
zelfs een italiaan mee op de kwart 
marathon. Een verdwaalde campinggast 
denk ik. 
Het lijkt erop dat de insteek van de 
wegwerkers vruchten afwerpt. Mikken op 
de recreatieve loper (zoals ik…ahum) 
zonder prijzengeld maar wel een hele 

leuke attentie na afloop. Het voelt ook 
alsof de slogan op mij van toepassing 
is….”niet de snelste, wel de mooiste” Op 
deze uitspraak ga ik veeeeeel 
commentaar krijgen denk ik  
De loop was prima georganiseerd, niks 
geen gedoe met verkeerde afslagen e.d., 
tenminste, niet dat ik weet. 
Na afloop was het even wachten op de 
uitslagen, maar dat vind ik nooit zo erg. 
Het was lekker weer, het gezelschap was 
goed, dus wat wil je nog meer? 
Afgelopen maandag werd Hans Versteeg 
50 jaar. Als verrassing hadden zijn 
kinderen (naast het gewone feest) een 
loop van 10 km georganiseerd. Wat een 
superleuk idee, en blijkbaar vonden dat er 
meer want we togen met een grote groep 
naar Nijeholtpade als een alternatieve 
training. Verzamelen op de carpoolplaats 
en toen met een aantal auto’s die kant op. 
Totaal verschenen er 61 lopers aan de 
start. 
Ik kreeg afgelopen week commentaar dat 
ik (nog meer) haar was kwijtgeraakt. Ik 
reed namelijk met Jazlin mee naar 
Nijeholtpade en die reed topless (het dak 
van de auto eraf hoor) en er waren een 
aantal mensen die meenden dat ik nu 
helemaal geen haar meer over had door 
de wind…...pfffff 
Ik ben blij dat ik weer wat lekker kan 
lopen, zo nu en dan een wedstrijdje, soms 
wat kalmer aan. Zo nu en dan een 
weddenschapje over het parcours  
 
(heerlijke wijn trouwens Margreet) en 
soms gewoon een lekker duurloopje. 
Vandaag is het nog precies 3 maanden 
naar de marathon van Koln….ik zie het 
met vertrouwen tegemoet.   
 

 



Puntenklassement persoonlijke records tot 29 juni 2009
 
Pupillen Meisjes: 
 1 Amber Bekius 10,5 
 2 Lara van Ravenstein 10 
 3 Demi Berger 8,5 
 4 Rosalie Tissingh 8 
 5 Thirza Kuiper 7,5 
 6 Soraya Servage 7 
 7 Stefanie Mannes 3,5 
 8 Cayla Venerius 3 
 9 Anika Westerkamp 2,5 
 
Pupillen Jongens: 
 1 Simon Ensing 11,5 
 2 Julian Vreeling 9 
 3 Jarno Kuiper 7,5 
 4 Eric Stuiver 7 
 5 Kevin Boes 6 
 -- Wesley Hoekstra 6 
 7 Obbe Tibben 5,5 
 8 Wolter Nijmeijer 5 
 -- Nick Rodermond 5 
10 Peter Hoekstra 4,5 
--- Remco Mulder 4,5 
12 Simon Hermsen 4 
13 Bram Bijdevaate 3 
--- Jarmo Visser 3 
--- Jorrit Wubben 3 
16 Jan Coen Herrema 2 
--- Jelle Klein 2 
 
Meisjes C/D: 
 1 Sandra Boxum 9,5 
 2 Ryanne Bekius 7 
 -- Claudia Oosterkamp 7 
 4 Ellen Jansen 6,5 
 -- Marte Naaktgeboren 6,5 
 -- Marjolein Visser 6,5 
 7 Charlotte Roerink 6 
 8 Corinne Roorda 4,5 
 9 Mathilde Spitzen 4 
10 Geesje Nijmeijer 2,5 
11 Wieke Nijmeijer 2 
--- Christa Smitstra 2 
13 Iris Oost 1,5 
14 Saskia Veen 1 
 
Jongens C/D: 
 1 Dennis Nieuwenhuis 8 
 -- Lennert Petter 8 
 3 Jan de Jong 5,5 
 4 Marco Jonkman 5 
 -- Herwin Smit 5 
 -- Vincent Spitzen 5 
 7 Jari van Ravenstein 4 
 -- Martijn de Vries 4 
 9 Ernst Luijten 3 
 -- Wesley Smid 3 
 -- Jancko Smit 3 
12 Tim de Boer 2,5 
--- Okke van Gijssel 2,5 
14 Allaerd Petter 1 
--- Lukas Wijnen 1 
 

 
A/B-junioren: 
 1 Lowie vd Woude 14 
 2 Pim Wubben 10 
 3 Nathan vd Heide 8,5 
 4 Gerdo van Dalen 7 
 5 Joey Woudstra 4 
 6 Frank Wibbelink 3 
 7 Jesse Nijboer 2 
 8 Yoran van Dalen 1 
 
Vrouwen: 
 1 Tineke Boes 4,5 
 2 Trijntje Dijkstra 4 
 3 Nynke de Lange 3 
 4 Grietje Boxum 2 
 -- Toos de Vries 2 
 6 Sietske Sterkenburgh 1,5 
 7 Riki Creemers 1 
 -- Lysbeth Gijsen 1 
 -- Trees van Veen 1 
 -- Margreet Wagteveld 1 
 -- Corien Zwerver 1 
 
Mannen: 
 1 Erwin Groenink 4 
 2 Harm Kolvoort 3 
 3 Boudewijn Luijten 2 
 -- Wim van Oosten 2 
 -- Bennie Overvelde 2 
 -- Gerjan Petter 2 
 -- Hans Spitzen 2 
 -- Peter Visser 2 
 9 Ron Bos 1 
 -- Klaas de Haan 1 
 -- Hans Hes 1 
 -- Jan Willem Krom 1 
 -- Jan Nijmeijer 1 
 -- Eddy Oosterkamp 1 
 -- Berry Pees 1 
 
 



Deltion IJsseldelta Baancircuit op 27 mei 2009 te Heerde. 
 
Jongens B: 
1500m: Lowie vd Woude 4.31.50 3

e
 

Hoog: Lowie vd Woude 1.50 4
e
 

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

Baanwedstrijd op 28 mei 2009 te Naaldwijk. 
 

Mannen Masters:  1500m:    Jan Groen     5.09.70    2
e
 

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

Martini werpbokaal op 29 mei 2009 te Groningen. 
 
Jongens B: 
Kogel: Pim Wubben 10.82 4

e
 

Discus: Pim Wubben 35.15 4
e
 

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

Baanwedstrijd op 4 juni 2009 te Den Haag. 
 

Mannen:  3000m:   Jan Groen    10.51.0 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Werpdriekamp op 5 juni 2009 te Steenwijk. 

       Jongens B: 
     Plaats: Naam: 
 

Kogelstoten: Discuswerpen: Speerwerpen: Totaal: 

4 Lowie van der Woude 
 

7.72 19.31 31.19 837 

       Vrouwen Senioren: 
     Plaats: Naam: 
 

Kogelstoten: Discuswerpen: Speerwerpen: Totaal: 

3 Sietske Sterkenburgh 
 

6.35 14.19 21.05 897 

       Vrouwen Masters: 
     Plaats: Naam: 
 

Kogelstoten: Discuswerpen: Speerwerpen: Totaal: 

1 Trijntje Dijkstra V45 7.29 20.64 17.66 1072 

2 Grietje Boxum V45 5.82 18.54 13.73 797 

3 Tineke Boes V45 6.52 15.57 13.37 767 

4 Jana Posthumus V40 5.77 15.27 12.03 656 

       Mannen Masters: 
     Plaats: Naam: 
 

Kogelstoten: Discuswerpen: Speerwerpen: Totaal: 

3 Feico Jansma M65 8.99 34.16 30.83 1294 

6 Hans Hes M65 7.99 24.07 15.58 676 

7 Egbert Vink M35 6.19 17.52 26.81 573 

9 Bennie Overvelde M60 7.08 18.92 15.02 446+ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

2e Junioren-B competitie op 7 juni 2009 te Zutphen. 

          Jongens B: 
   

  
     4x100m: Start '78 50.21 472   
 

Polshoog: Pim Wubben 2.20 270 

100m: Nathan vd Heide 11.76 631   
 

Ver: Nathan vd Heide 5.15 408 

400m: Jari van Ravenstein 1.01.14 397   
  

Wesley Smid 4.69 0 

800m: Lowie vd Woude 2.12.30 555   
 

Hinkstap: Frank Wibbelink 10.29 372 

1500m: Jesse Nijboer 4.30.09 589   
 

Kogel: Gerdo van Dalen 10.18 473 

110m Hor: Wesley Smid 20.99 393   
 

Discus: Pim Wubben 32.98 541 

 
Frank Wibbelink 21.29 0   

 
Speer: Gerdo van Dalen 35.24 417 

Hoog: Lowie vd Woude 1.65 540   
  

Totaal 3e met 12137 punten. 

 
Jari van Ravenstein 1.40 0   

     



Deltion IJsseldelta Baancircuit op 10 juni 2009 te Dronten. 
 
Meisjes B: 
1000m: Ellen Jansen (MC) 3.17.69 3

e
 

Jongens B: 
1000m: Lowie vd Woude 2.48.47 3

e
 

Hoog: Lowie vd Woude 1.60 2
e
 

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

3e wedstrijd BCNN + NNK Steeple op 12 juni 2009 te Hoogeveen. 
 

          Jongens C: 
   

  
 

Mannen: 
   Hoog: Vincent Spitzen 1.45 2e   

 
3000m Steeple: Bas Kluitenberg 9.58.56 1e 

Kogel: Vincent Spitzen 6.85 3e   
 

Mannen Masters: 
   Meisjes C: 

   
  

 
Kogel: Hans Spitzen 9.01 2e 

800m: Ellen Jansen 2.30.82 1e   
  

Hans Hes 8.26 4e 

Jongens B: Sprint 2-kamp: 100m: 200m:   
 

Discus: Hans Spitzen 31.83 3e 

1 Nathan vd Heide 11.52+ 24.18   
  

Hans Hes 27.36+ 4e 

400m: Lowie vd Woude 59.01 2e   
 

3000m Steeple: Peter Visser 10.19.23+ 1e 

Hoog: Joey Woudstra 1.75 2e   
  

tevens Nrd. Ned. Kampioen! 

 
Lowie vd Woude 1.55 3e   

 
Vrouwen Masters: 

   Kogel: Pim Wubben 11.47 1e   
 

Kogel: Tineke Boes 6.49 2e 

Discus: Pim Wubben 33.87 2e   
 

Discus: Tineke Boes 17.27 2e 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

3e Pupillen Medaillewedstrijd op 13 juni 2009 te Drachten. 

            JPC: 40m: Ver: Hoog: 
 

  
 

JPA, 1e j.: 60m: 1000m: Hoog: Balw.: 

Jarno Kuiper 8.5 3.03 0.75 
 

  
 

Kevin Boes 10.3 dns 1.00 20.74 

JPB: 1000m: Ver: Kogel: Balw.:   
 

JPA, 2e j.: 1000m: Ver: Kogel: Balw.: 

Simon Ensing 3.53.1 3.46 5.47 28.08   
 

Nick Rodermond 4.07.9 3.61 7.05 21.09 

Wolter Nijmeijer 5.34.2 2.15 3.30 8.84   
 

Julian Vreeling 4.07.2 3.46 5.87 21.49 

MPB: 40m: 1000m: Hoog: Balw.:   
 

Obbe Tibben 4.42.1 3.19 5.55 15.24 

Rosalie Tissingh 7.4 4.13.1 0.85 19.54   
 

MPA, 2e j.: 60m: Ver: Hoog: Kogel: 

Demi Berger 7.4 4.35.3 1.00 13.94   
 

Lara van Ravenstein 10.1 3.35 1.15 5.14 

Thirza Kuiper 7.6 4.11.9 0.90 12.04   
      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Gouden Spike op 13 juni 2009 te Lisse. 

 
Mannen:  Discuswerpen:   Boudewijn Luijten   53.52   3

e
 

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

Werpavond op 18 juni 2009 te Zwolle. 
 
Vrouwen Masters V45+:   Kogel:       Discus: 
Tineke Boes                      6.68          17.86 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Martinibokaal op 19 juni 2009 te Groningen. 

          Meisjes C: 
   

  
 

Mannen Masters: 
  1000m: Ellen Jansen 3.14.49 2e   

 
5000m: Peter Visser 15.32.52+ 1e 

Jongens B: 
   

  
 

Kogel: Feico Jansma 9.10 3e 

Hoog: Joey Woudstra 1.70 3e   
  

Hans Spitzen 8.92 5e 

Kogel: Pim Wubben 11.31 2e   
 

Discus: Feico Jansma 35.13 2e 

Discus: Pim Wubben 34.32 3e   
  

Hans Spitzen 32.42 3e 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 



Keienmeeting op 27 juni 2009 te Uden. 
 

Mannen:    Discuswerpen:  Boudewijn Luijten     54.83    4
e
 

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

NK Junioren op 27 juni 2009 te Emmeloord. 
 
Jongens B 
100m: Nathan vd Heide 11.72 serie 
                         ½ fin.: 11.76 5

e
 

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

Gebiedsfinale CD-competitie op 20 juni 2009 te Heerenveen. 

          Jongens C, 2e divisie: 
  

  
 

Meisjes D, 1e divisie: 
  4x100m: Start '78 52.92 608   

 
4x60m: Start '78 36.60 488 

100m: Jan de Jong 13.85 553   
 

60m: Sandra Boxum 9.42 473 

800m: Jari van Ravenstein 2.27.70 582   
  

Corinne Roorda 10.52 302 

100m Hor: Wesley Smid 18.86 428   
 

1000m: Claudia Oosterkamp 3.20.60 541 

Hoog: Martijn de Vries 1.40 541   
  

Geesje Nijmeijer 4.07.88 278 

Ver: Wesley Smid 4.76 572   
 

60m Hor: Charlotte Roerink 12.41 336 

Kogel: Jan de Jong 10.65 553   
  

Saskia Veen 13.80 222 

Discus: Marco Jonkman 27.89 442   
 

Hoog: Sandra Boxum 1.30 462 

Speer: Vincent Spitzen 26.27 435   
  

Astrid Wibbelink 1.25 426 

 
Totaal 7e met 4714 punten. 

 
  

 
Ver: Saskia Veen 3.49 316 

    
  

  
Marte Naaktgeboren 2.79 176 

Jongens D, 2e divisie: 
  

  
 

Kogel: Mathilde Spitzen 8.23 433 

4x80m: Start '78 47.55 458   
  

Corinne Roorda 7.54 396 

80m: Okke van Gijssel 12.51 400   
 

Discus: Astrid Wibbelink 17.44 258 

 
Ernst Luijten 12.63 0   

  
Mathilde Spitzen 15.42 216 

1000m: Tim de Boer 3.11.68 606   
 

Speer: Claudia Oosterkamp 16.77 260 

 
Jancko Smit 3.52.35 0   

  
Charlotte Roerink 15.82 240 

80m Hor: Ernst Luijten 16.92 265   
  

Totaal 6e met 5823 punten. 
 Hoog: Tim de Boer 1.45 582   

     Ver: Okke van Gijssel 3.61 340   
     Kogel: Dennis Nieuwenhuis 8.01 422   
     Discus: Lennert Petter 21.07 327   
     

 
Totaal 6e met 3400 punten. 

 
  

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



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

Woensdag 15 april  Tijdloop Start '78 zaterdag 23 mei Oldemarkt (Lambertusloop)

Heren 5km 1 Egbert Vink 17.45 H recr 10km 22 Thijs vd Vegt 50 45.59

2 Klaas vd Veen 18.01 25 Jaap van Weenen 50 48.26

3 Jan de lange 18.23 H 5km 1 Patrick Postma B 17.48

4 Klaas de Haan 18.58 14 Erik Wibbelink 50 24.24

5 Jan de Groot 19.07 D 5km 3 Linda wibbelink 50 25.49

6 Eddy Oosterkamp 19.14 9 Wieke Nijmeijer mc 37.43

7 Gerjan Petter 19.19 M 12/14 1km 1 Claudia Oosterkamp 3.22

8 Harm Kolvoort 19.31 3 Geesje Nijmeijer 4.14

9 Ron Bos 19.39 J 12/14 1km 1 Tim de Boer 3.08

10 Jeroen Vink 20.26 2 Martijn de Vries 3.10

11 Jebbe Westerbeek 20.45 M 9/11 1km 4 Thirza Kuiper 4.10

12 Berry Pees 21.06 J 9/11 1km 5 Eric Stuiver 3.43

13 Erwin Groenink 21.44 9 Simon Ensing 4.00

14 Jan Bos 21.46 19 Wolter Nijmeijer 5.26

15 Bert Slagter 21.50 J tm8 1km 9 Jarmo Kuiper 4.28

16 Henk Veenstra 21.53

17 Jan Willem Krom 23.03 zondag 24 mei Den Haag

18 Hendrik Jan Doevendans 23.17 D45 10km Trees van Veen 53.42

19 Jan Nijmeijer 23.31

20 Arno Vreeling 24.02 dinsdag 26 mei Meppel 3e dag loop 4-daagse

21 Wolter Schapelhouman 24.34 H 6km 2 Gerjan Petter 20.14

22 Anne Bartelds 25.18 3 Jeroen Vink 21.02

23 Jacob Dolstra 26.24 D 10km 3 Willeke Lubbinge 52.29

24 Peter Wemer 27.25 D35 10km 10 Wilma van Galen 51.15

Dames 5km 1 Jazlin Ruinemans 19.40 H40 10km 3 Klaas de Haan 39.30

2 Nynke de Lange 19.58 13 Bert Slagter 44.35

3 Margreet Wagteveld 23.04 14 Henk Veenstra 44.40

4 Toos de Vries 23.12 H50 10km 5 Jan Bos 42.46

5 Trees van Veen 23.45

6 Wilma van Galen 24.07 woensdag 27 mei Wijnjewoude

7 Adri Sluis 25.07 H 10 mijl 2 Jan Scheenstra 55.10

8 Simone Westerbeek 26.21 H60 9,8km 3 Folkert Sterkenburgh 43.55

9 Marjoke Eikelenboom 28.04

10 Wea ter Wal 29.58 zaterdag 30 mei Klazienaveen

H 10km 1 Jan Scheenstra 34.16

zaterdag 23 mei Oldemarkt (Lambertusloop)

Hs 10km 2 Stefan Postma 34.09 vrijdag 29 mei t/m maandag 1 juni Apeldoorn loop 4-d.

4 Gerjan Petter 38.12 H50 60km 3 Klaas vd Veen 4.03.15

5 Erwin Groenink 43.47 H40 60km 17 Jebbe Westerbeek 5.00.24

 6 Jan Willem Krom 43.55

H35 10km 1 Jan Scheenstra 33.43 dinsdag 2 juni Meppel Meppel 4e dag loop 4-daagse

6 Harm Kolvoort 40 38.36 H 6km 2 Egbert Vink 20.08

7 Egbert Vink 40.06 winnaar eindklassement

8 Jeroen Vink 40.18 3 Ad Roodhiuzen 20.09

9 Berry Pees 40 42.50 4 Jeroen Vink 20.49

H45 10km 3 Klaas vd Veen 50 36.23 5 Gerjan Petter 21.21

5 Klaas de Haan 37.34 D35 10km 9 Wilma van Galen 50.33

7 Eddy Oosterkamp 50 39.00 H40 10km 13 Bert Slagter 44.34

9 Jebbe Westerbeek 43.08 15 Henk Veenstra 45.56

11 Freddie Bouma 44.28 H50 10km 6 Jan Bos 42.50

H55 10km 1 Jan de Lange 37.21

5 Jan Nijmeijer 49.08 zaterdag 30 mei Stiens

Ds 10km 1 Jazlin Ruinemans 42.24 D40 1/2 mar 1 Annelies van Buiten 1.51.24

2 Ivonne Wessels 44.27

D35 10km 2 Margreet Wagteveld 45.53 donderdag 4 juni Espel

D45 10km 2 Riki Creemers 50 47.11 H 10km 1 Jan Scheenstra 34.24

H recr 10km 9 Ron Bos 45 40.06 21 Harm Bakker 60+ 41.29

11 Jan de Groot 45 41.18

14 Jan Bos 50 42.39 zaterdag 6 juni Apeldoorn (Waterschaps.kamp)

18 Jacob Dolstra 45 44.14 D 10km 1 Nynke de Lange 42.21



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zondag 7 juni Leeuwarden zondag 14 juni Assen  Stadsloop

H40 Marathon 13 Klaas de Haan 3.16.09 Jo 1km 1 Tim de Boer 3.07

Hs 1/2 mar 64 Jan Willem Krom 1.44.58 Me 1km 9 Soraya Servage 4.08

D40 1/2 mar 13 Annelies van Buiten 1.55.18

H 10km 162 Jan Nijmeijer 49.50 zaterdag 20 juni Opeinde (Leijenloop)

D 10km 76 Tiny de Jong 52.22 H 1/2 mar 1 Jan Scheenstra 1.15.08

D 5km 11 Geesje Nijmeijer 25.48

441 Wieke Nijmeijer 40.37 zaterdag 20 juni Numansdorp

J 1km 113 Wolter Nijmeijer 5.24 H50 10km 6 Jan Groen 40.05

zondag 7 juni Leiden woensdag 17 juni Rouveen (Munnekeslagloop)

H40 1/2mar Harm Kolvoort 1.27.46 H 10km 2 Jan Scheenstra 33.27

9 Egbert Vink 39.19

zondag 7 juni Ruinen 19 Erwin Groenink 43.09

H 10km 1 Jan Scheenstra 34.06 H40 10km 1 Heerke Postma 37.13

D 5km 7 Sandra Boxum 24.04 4 Freddie Bouma 39.45

12 Bert Slagter 44.04

woensdag 10 juni Bolsward 14 Frenk Wubben 47.41

H uurloop Folkert Sterkenburgh 60 13660 H50 10km 1 Jan de Lange 37.24

Raymond Blaeser 12668 6 Eddy Oosterkamp 39.27

D 10km 1 Nynke de Lange 40.17

zaterdag 13 juni Maasdijk 3 Jazlin Ruinemans 43.30

H55 15km 1 Jan de Lange 58.35 8 Margreet Wagteveld 45.44

9 Toos de Vries 46.35

zaterdag 13 juni Zolle H 5km 4 Stefan Postma 16.28

H50 1/2 mar 2 Klaas vd Veen 1.22.59 18 Jeroen Vink 19.11

H55 1/2 mar 21 Arjen Guikema 1.46.37 31 Jebbe Westerbeek 20.29

D35 1/2 maR 17 Annelies van Buiten 1.53.52 D 5km 10 Simone Westerbeek 25.04

D50 1/2 mar 3 Riki Creemers 1.46.30 Jo 2,4km 2 Martijn de Vries 8.34

H recr 1/2 mar 502 Jacob Dolstra 1.44.30

1020 Willem Fokkert 1.53.41 zondag 21 juni Drachten

1099 Jaap van Weenen 1.55.39 Hs 8km 28 Egbert Vink 35.11

D recr 1/2 mar 73 Alien Stuifzand 1.52.08 H40 8km 21 Jebbe Westerbeek 34.53

H 4 mijl 1 Stefan Postma 21.42 22 Freddie Bouma 34.55

7 Patrick Postma 23.23 H50 8km 4 Jan de Lange 30.39

26 Harm Bakker 60+ 26.30 7 Eddy Oosterkamp 32.12

D 4 mijl Ineke van Dalfsen 32.32 Ds 8km 4 Nynke de Lange 32.04

57 Linda Wibbelink 35.07 9 Ivonne Wessels 34.52

120 Marjoke Eikelenboom 36.06 11 Margreet Wagteveld 37.12

189 Henny Lukens 60+ 37.59  16 Adrie Sluis 41.28

484 Anja Wijnen 45.23 Me 1 mijl 2 Claudia Oosterkamp 5.54

487 Grietje Boxum 45.25

J  5km 2 Gerjan Petter 25.59 zondag 21 juni Leeuwarden   koppelloop

5 Martijn de Vries 26.49 22 Wim Pouw en 30.53

7 Jari van Ravenstein 27.02 Wim van Oosten

M 5km 1 Noa Wijnen 29.26

2 Sandra Boxum 31.48

17 Ryanne Bekius 36.04

19 Mathilde Spitzen 36.46

35 Astrid Wibbelink 40.03

206 Saskia Veen 54.11

zondag 14 juni Amersfoort

H 1/2 mar Niek Wijnen 2.13.59

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

Geef daarom uw gelopen tijd aan ons door.

Samen maken we deze pagina mogelijk.

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



KOMENDE BAAN- EN LOOPWEDSTRIJDEN
 

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

Telefoon: 0513-688058. Banknummer: 36.12.20.030.

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

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

Inschrijven clubkampioensch. 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 26 augustus 2009, zie clubblad juni 2009, of www.start78.nl

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

27 augustus De Wijk wegloop 10km-5km en jeugdlopen 19.15 uur

28 augustus Apeldoorn baan senioren/masters/junioren (instuif) 18.30 uur

28 augustus Groningen wegloop 21,1km 18.00 uur

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

29 augustus Stadskanaal baan meerkampen junioren/senioren/masters 10.00 uur

29 augustus Zwolle baan junioren-AB/senioren/masters (6e Deltioncircuit) 19.00 uur

30 augustus Stadskanaal baan meerkampen junioren/senioren/masters 10.00 uur

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

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

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

04 september Leeuwarden baan junioren-AB/senioren/masters 18.00 uur

04 september Nijmegen baan junioren-AB/senioren/masters loopnummers 19.30 uur

04 september Utrecht baan junioren-AB/senioren/masters 19.00 uur

05 september Appelscha wegloop 21,1km-10km-5km 10.45 uur

05 september Deventer baan junioren-CD/pupillen 10.30 uur

05 september Emmen baan pupillen (Noordelijke kampioenschappen)

05 september Harderwijk wegloop 10km-5km-1km 13.00 uur

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

06 september Bolsward wegloop 6km-3km 14.30 uur

06 september Reahus (Sneek) wegloop 10km-6km-3km 14.00 uur

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

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

12 september Berlikum wegloop 16,1km-8km-4km-1,5km 14.30 uur

12 september Sneek baan junioren-CD/pupillen 11.00 uur

12 september Urk-Emmeloord wegloop 12,8km 14.00 uur

12 september Winschoten wegloop 100km-50km-1km en 10x10km estafette 09.00 uur

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

16 september Sneek wegloop 10km-8,3km-5km-3,4km-1,7km 19.00 uur

19 september Harderwijk baan junioren-AB/senioren/masters (7e Deltioncircuit) 12.45 uur

19 september Hattem wegloop 21,1km-14,1km-7km-5km

19 september Heerenveen baan junioren/senioren/masters (5e wedstrijd BCNN) 10.00 uur

19 september Holten baan pupillen 13.00 uur

19 september Meppel baan pupillen 09.30 uur

20 september Groningen wegloop 42,2km-21,1km-10km-1km 11.00 uur

20 september Leeuwarden wegloop 10,8km-9,6km-8,4km-7,2km-6km--4,8km 11.00 uur

22 september Harderwijk baan junioren-ABC/seniroen/masters loopnummers 19.00 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.    


