


TRAININGSTIJDEN

Steenwijk:

Maandag: 18.30-20.30 Krachttraining Oerthebaan

19.00-20.30 Lange Afstandsgroep niveau 4 Oerthebaan Jebbe

19.00-20.30 Mastertraining technische onderdelen Oerthebaan Tineke

Dinsdag: 18.00-19.15 pupillen t/m A 1e jaars Oerthebaan Marchel/ Else/ ouderhulp

18.00-19.15 pupillen A 2e jaars + D junioren Oerthebaan Tineke/ Gerjan/ Lowie

19.15-20.45 A/B/C 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 Oerthebaan Bennie

Donderdag: 18.00-19.15 pupillen t/m A 1e jaars Oerthebaan Marchel/ Ina/ ouderhulp

18.00-19.15 pupillen A 2e jaars + D junioren Oerthebaan Tineke/ Pim

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

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 De Steense 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 Lowie van der Woude 0561 481 957

Henk van der veen 0521 344 613 Pim Wubben 0521 521 244

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 0521 360 575 Ruud Schepers 06-29153508

Jury- coördinator Jeugdcommissie:

Nel Zwerver 0521 381 285 Richard Servage Voorzitter

Cursus- coördinator vacant Secretaris

Nel Zwerver 0521 381 285 vacant Coördinator pupillen

Tineke Jonkman Coördinator AB- en CD-junioren

Wedstrijdsecretariaat: Hans Spitzen Coördinator ouders

Uitwedstrijden 0513 688 058 Ina Gerding/Jana Posthumus 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

Hans Spitzen 0521 360 322 hspitzen@hetnet.nl Peter Weerman

Ivonne Wessels, secretaris 0521 850 880 i.r.wessels@rsgtrompmeesters.nl Rob van der Wel

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

Ina Gerding, Trainerscoördinator weg 0521 523 099 ina.gerding@home.nl Gerjan Petter

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

Gerrit Greven 0521 518 244

CLUBORGAAN 32e JAARGANG NO.7, oktober 2009
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http://www.start78.nl/
mailto:hj@doevendans.net
mailto:h.woudstra@sportfryslan.nl
mailto:n.wijnen@hetnet.nl
mailto:wimvanoosten@home.nl
mailto:ledenstart78@hotmail.com
mailto:hspitzen@hetnet.nl
mailto:j.m.hes@planet.nl
mailto:rob-dejong@planet.nl
mailto:hj@doevendans.net
mailto:freddiebouma@telfort.nl
mailto:freddiebouma@telfort.nl
mailto:i.r.wessels@rsgtrompmeesters.nl
mailto:wemwijn@zonnet.nl
mailto:hj@doevendans.net
mailto:hj@doevendans.net
mailto:fsterkenburgh@gmail.com
mailto:sksterkenburgh@hetnet.nl


 

2  starter 07 

In dit nummer 

 
Redactioneel 
door Sietske Sterkenburgh 

 
 
Beste lezers, 
 
Allereerst natuurlijk het grote nieuws want de familie 
Doevendans is uitgebreid. Hendrik Jan Doevendans (onze 
voorzitter en redactielid) samen met zijn vrouw Sophia (ook 
redactielid) zijn de trotse ouders geworden van hun zoon 
Jan Aart Hendrik. 
 

Gefeliciteerd Hendrik Jan, Sophia en Jennie 
met de geboorte van jullie zoon en broertje. 
 

In de vorige Starter ontbraken er 4 pagina’s. Helaas dit is 
een fout van mij geweest. Deze pagina’s zijn wel op de 
website van Start 78 geplaatst zodra we dit voorval 
doorkregen. Heeft u deze pagina’s nog niet gemist maar wilt 
u ze alsnog lezen dan kan dat op de Starter die op onze 
website staat. Mijn excuses voor dit ongemak. 
 

De herfst is weer begonnen, dus het baanseizoen loopt voor 
dit jaar op zijn einde. We hebben een schitterende zomer 
gehad en ook september was een prachtige maand. Wat dat 
betreft denk ik dat de baanatleten niet hoeven te klagen. Het 
is alleen wat jammer dat tijdens onze 
clubkampioenschappen het mooie weer op was en we toch 
te maken hadden met een behoorlijke wind en wat 
regenbuitjes. Maar misschien waardeer je het dan des te 
meer dat je als atleet straks weer mooi indoorwedstrijden 
kunt gaan bezoeken. Voor de echte crossatleten onder ons 
begint het seizoen. Een van de eerste crossen in de regio is 
de AVD cross. Waar altijd wel een aantal van onze leden 
hun sportschoenen voor aantrekken. En dan hebben we 
natuurlijk in het najaar ook nog een aantal bekende 
weglopen zoals de Zevenheuvelenloop en een aantal 
marathons. Wat een mooie sport toch, je kunt je altijd wel 
ergens mee uitleven. Afijn, bij mij gaat het nog steeds wat 
rustig aan, want ik heb een blessure opgelopen doordat ik 
mijn kleine teen half mei heb gestoten. Ik wist niet dat je van 
een gekneusde teen zo lang last kon hebben en dat het 
zoveel effect kan hebben op het lopen. 
 

Maar nu ben je natuurlijk ook nieuwsgierig wat je in deze 
Starter kunt vinden. We hebben weer heel veel verslagen en 
uitslagen ontvangen. Zo kun je een mooi verslag vinden 
over het jeugdkamp en de marathon van Keulen. Natuurlijk 
zijn al onze vaste rubrieken ook weer vertegenwoordigd in 
deze Starter. 
 

Wij wensen u veel leesplezier toe. 
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Van de voorzitter 
door Hendrik-Jan Doevendans 

 
Leden, 
Zoals jullie kunnen zien is de 
toegangsweg naar de baan verlegd. Dat 
heeft te maken met een nieuw hockeyveld 
dat momenteel wordt aangelegd. Sowieso 
wordt het gehele sportpark onder handen 
genomen. De gemeente heeft ons inzage 
gegeven in de plannen. Er is nog niets 
definitief, maar zoals het nu lijkt wordt er 
de komende maanden drastisch gesnoeid. 
De gemeente wil er een meer open park 
van maken. Ook is het de bedoeling dat er 
bij iedere sportvereniging apart gaat 
worden geparkeerd. Als dat doorgaat 
kunnen we dus vlak bij de baan parkeren 
binnenkort. Het is nog niet helemaal zeker 
of de weg blijft waar die nu is. Vandaar 
ook dat er ook nog geen verlichting is rond 
de toegangsweg. Dat vinden we erg 
vervelend, vooral in de donkere 
wintermaanden die nog komen gaan. 
Helaas vrees ik dat we het de komende 
winter zonder verlichting langs de weg 
moeten doen. We moeten het maar zien 
als een investering in een betere 
toekomst. 
 
Van de kantinecommissie bereikte me het 
bericht dat de kantine onlangs werd 
bezocht door de keuringsdienst van 
waren. Onze kantine heeft de test met 
glans doorstaan, ons barpersoneel kreeg 
zelfs een compliment omdat ze het zo 
goed voor elkaar hebben! Proficiat 
jongens! We treffen het maar met zo’n 
kundig team achter de bar! 
 
In het kader van goede communicatie heb 
ik een nieuwtje. Start ’78 is voortaan ook 
op twitter te vinden. Zie op onze website. 
Het lijkt me wel een leuke manier om te 
laten weten wat we als bestuur zoal doen. 
Dan hebben jullie als leden daar eens wat 
meer inzicht in. Ik zou zeggen, neem eens 
een kijkje. 
 
Wanneer deze starter bij jullie op de mat 
ligt zal onze enquête waarschijnlijk aan de 

gang zijn. Jullie mogen binnenkort 
allemaal op de training een formulier 
invullen over je beschikbaarheid als 
vrijwilliger. Zoals jullie weten is AV Start’78 
een vereniging. Kenmerk van een 
vereniging is dat een vereniging leden 
heeft die een gezamenlijk doel nastreven, 
in ons geval dus atletiek. Omdat we ons 
niet kunnen veroorloven alles door 
betaalde krachten te laten doen is dus van 
ons allemaal een kleine inspanning vereist 
om de vereniging draaiende te houden. 
Dat kan zijn dat je één keer per maand de 
starter rondbrengt, of dat je voor een 
wedstrijd even helpt de baan klaar te 
maken. Het kan ook zijn dat je wel 
interesse hebt om in het bestuur of in een 
commissie plaats te nemen. Iedereen mag 
naar eigen vermogen en behoefte 
bijdragen. We stellen niets verplicht, maar 
de club is wel afhankelijk van vrijwilligers. 
Ik vertrouw er dan ook op dat jullie 
allemaal willen bijdragen aan onze 
vereniging! 
Bij dat vrijwilligersonderzoek zit trouwens 
ook een tevredenheidsonderzoek over de 
starter. We zijn benieuwd wat jullie van de 
starter vinden en wat er beter kan. Ook 
mogen jullie aangeven of de starter naar 
jullie mening wellicht beter kan worden 
vervangen door een digitale nieuwsbrief. 
Laat ons horen wat je vindt. 
 
Een jaarlijks terugkerend item is de 
clubkleding. Nog maar eens het 
reglement: op alle wedstrijden waarvoor 
een wedstrijdlicentie benodigd is, dragen 
wij ons Start ’78 clubtenue. Clubkleding 
kun je krijgen in de kantine. Elke 
donderdagavond vanaf 18.00 en 18.30 uur 
kun je daar terecht bij Rob van der Wel. 
De regels gelden in principe niet voor 
trainingspakken al vinden we een 
trainingspak in clubkleuren wel gewenst. 
 
 
Veel sportplezier. 
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Jarig in november 
 

  

      

 Alsnog en alvast van harte gefeliciteerd en  

een fijne dag toegewenst namens 'Start 78'  

       

       

      
 

      

 

1-11 Anja Wijnen 7-11 Jenny Klijnsma 17-11 Paul Kaastra  

2-11 Dennis Nieuwenhuis 7-11 Bram Tigchelaar 19-11 Ruud Schepers 

3-11 Sam Sanduhan 9-11 Ester Vos  21-11 Rick Boersma 

3-11 Maaike Schuurman 10-11 Manta Ackerman 21-11 Henk Veldkamp 

4-11 Vincent Spitzen 11-11 Geke van Dijk 23-11 Hans Spitzen 

5-11 Erik Wibbelink 15-11 Geesje Nijmeijer 26-11 Roely Luyten 

6-11 Peter Visser 17-11 Charelle van Dalen 27-11 Piet Timmerman 

 
 

Ledenadministratie 
Henk van der Veen, ledenadministratie Start78 

 
AFZEGGINGEN voor het einde van het jaar 2009 
Naar aanleiding van een verzoek van de KNAU, afdeling ledenadministratie, deel ik u het 
volgende mede:  
De KNAU wil dat uw afzeggingen vóór 1 december 2009 bij hen zijn afgemeld en binnen 
moeten zijn.   
 
Dit houdt voor u in dat deze afmelding  VóóR  29 NOVEMBER  
BIJ MIJ BINNEN MOETEN ZIJN.  
 
Mocht deze afzegging na 1 december bij mij binnen komen, dan kan ik deze niet meer 
verwerken voor het jaar 2009, maar dit heeft wel nare gevolgen voor u, want u betaald de 
afdracht KNAU en licentie voor het jaar 2010, daar deze door ons al weer betaald is. Wij 
hopen dat u van deze mededeling goede nota neemt.  
 
Afzeggingen kunnen ook per E-mail naar mij verzonden worden. 
ledenstart78@hotmail.com 

 
 

 

De 30 van de 30
ste 

 
Ook dit jaar wordt de 30 van de 30ste weer georganiseerd. De recreatieve loop wordt 

gehouden op woensdag 30 december. Dus deze datum kun je alvast noteren in je agenda. 
Nadere inlichtingen volgen later. 
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Geboren: 

 
 
 

De kantine 
door Rob van der Wel 

  
Tijdens de clubkampioenschappen kwam 
er een controleur van de voedsel- en 
warenautoriteit in onze kantine. Ik ben blij 
jullie te kunnen melden dat alles in orde 
werd bevonden! Met name werd er 
gevraagd naar de vergunning van de 
gemeente (hangt in de gang op het 
prikbord) en naar de diploma's Sociale 
Hygiëne en Vakbekwaamheid Cafébedrijf. 
Deze hangen achter de bar. Hij 
complimenteerde ons met de wijze waarop 
Start'78 de zaak uitstekend voor elkaar 
had... Ik vind het leuk jullie dit te laten 
weten. 

 

 

4-daagse busreis naar de 
5

e
 marathon/halve 

marathon van Luxemburg 
op 15 mei 2010 

door Ina Gerding en Rob van der Wel 

 
Na onze reis naar Praag in het voorjaar 
2009 bespraken wij de wensen en 
mogelijkheden van een nieuwe uitdaging 
in 2010. Door diverse atleten werden wij 
attent gemaakt op Luxemburg. Na contact 

opgenomen te hebben met Gerard ter 
Beek, die dit soort reizen organiseert, is er 
een naar onze mening aantrekkelijk 
aanbod gedaan. 
In grote lijnen komt het op het volgende 
neer: er is een 4-daagse reis van 
donderdag 13 mei t/m zondag 16 mei 
2010. Dit is het Hemelvaartweekeinde, 
waarschijnlijk hoef je dan ook geen (extra) 
verlofdagen op te nemen (!). De halve- én 
de hele marathon wordt gelopen op 
zaterdag 15 mei. 
In het kader van de 5e ing.-europe-
marathon/halve marathon Luxemburg 
worden in de start/finishzone een 
verkoopbeurs en een tentoonstelling 
georganiseerd met de klemtoon op sport, 
cultuur en toerisme. Verder vindt er op 
vrijdagavond een samba-evenement 
plaats in het sfeervolle historische 
stadscentrum. Dit „Samba de Luxe-
evenement‟ behoort tot de top van de 
Samba festivals in de hele Benelux. 
In de avondschemering door een haag 
van toeschouwers in de nauwe straatjes 
van het historische stadscentrum, de 
juichende menigte op de place Guillaume, 
de stille groene parken in het centrum, de 
volksfeestjes in de villawijken. Dat is een 
korte vakantie tijdens een lang weekend! 
Cultuur, winkelen, Samba festival en 
volksfeest. 
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Tijdens deze reis staat ook een stadstour 
Luxemburg op het programma, wordt o.a. 
een bezoek gebracht aan de wijnkelder 
Bernard-Massard met vlindertuin, wordt 
Vianden bezocht met een bustocht langs 
de Moezel enz. enz.. 
De kosten bedragen € 225,-- per persoon. 
Dit bedrag is inclusief busreis per luxe 
touringcar, deskundige begeleiding, 
fooien, ****hotel op basis van logies met 
uitgebreid ontbijt-buffet, stadstour 
Luxemburg, diverse transfers in 
Luxemburg en omgeving (o.a naar de 
sportbeurs, start marathon/halve 
marathon, afhalen bij de finish, bezoek 
diverse highlights enz.) echter exclusief 
kosten marathon ad € 50,--/halve 
marathon ad € 35,-- en indien gewenst 
een annuleringsverzekering met blessure 
risicodekking, kosten € 23,-- per persoon. 
De reis geldt eveneens voor supporters. 
Ook voor hen is een dagvullend 
programma samengesteld. 
 
Om een idee te hebben van de 
belangstelling verzoeken wij jullie in eerste 
instantie je dan aan te melden op het e-
mailadres rob.vanderwel@home.nl  Dit 
graag vóór 1 december 2009. 
 
Na deze eerste inventarisatie nemen wij 
contact op met Gerard ter Beek die de 
verdere afhandeling zal verzorgen. De 
daadwerkelijke opgave doe je dus aan 
Gerard ter Beek nadat wij eerst een (dan 
nog vrijblijvende) inventarisatie hebben 
gemaakt.  
 
Vriendelijke sportgroeten 
 
 

Jeugdkamp 
clubkampioenschappen 

door Pim Wubben 

 
Op de zaterdag van 3 oktober waren de 
beruchte clubkampioenschappen van Start 
‟78 weer aan de beurt. Uiteraard heeft 
iedereen hier weer even laten zien waar 
hij of zij het best in is. Helaas ikzelf niet 
dankzij een blessure.. Nadat iedereen zijn 
prijs in ontvangst had genomen was het 
weekend voor een aantal atleten nog niet 
afgelopen, er was namelijk een jeugdkamp 

georganiseerd door Nikki Woudstra en 
Gerjan Petter voor alle junioren.  
 
Dit begon met een maaltijd bestaande uit 
patat met kroket of frikadel. Gerdo en ik 
het er wel over eens zijn dat die derde 
kroket toch wel erg lekker zou zijn 
geweest!! Nadat iedereen uitgegeten was 
ging iedereen zijn of haar slaapplaats 
veroveren in een van de kleedkamers. Dat 
kan natuurlijk niet anders dan dat daar 
eerst een kussengevecht aan vooraf gaat! 
Dankzij het opgerolde matje van Nathan 
(ook te lezen in de Wist-je-dat) ben ik hier 
vrij goed uitgekomen. Ook liet Nikki even 
zien uitstekend met (opblaas)knuppels 
overweg te kunnen!  
Hierna ging bijna de hele groep buiten een 
spel doen wat een beetje leek op softbal 
met als verschil dat je een rugbybal weg 
moest schieten voordat je begon te lopen. 
Ondertussen gaf Gerjan mij een 
snelcursus Dj-en. Dit bleek toch nog wel 
een stuk moeilijker te zijn dan ik dacht! 
Nadat het donker was geworden en 
iedereen naar binnen kwam werd er nog 
karaoke gezongen en de lama‟s gespeeld. 
Daarna verplaatste de gezelligheid zich 
naar de kleedkamers. In de ene 
kleedkamers lagen vooral de meisjes, 
uiteraard lag onze vrouwenverslinder 
Lowie van der Woude hier ook bij! Dit 
natuurlijk ook tot grote vreugde van onze 
dames! Maar een aantal atleten 
(waaronder ook ikzelf) vonden het niveau 
van de gesprekken in deze kleedkamers 
toch wel erg laag worden en zijn in de 
andere kleedkamer gaan liggen. Waarover 
deze gesprekken gingen zullen we maar in 
het midden laten…  
 
Na een erg kort nachtje kwam om half 8 
de op dat moment niet erg geliefde Nikki 
binnen. Dat ze op dat moment niet erg 
aardig werd gevonden kwam doordat ze 
een ghettoblaster mee had genomen die 
„vrij‟ hard aanstond! Iedereen was dus ook 
meteen klaarwakker. Behalve dan Ellen 
Janssen, zelfs toen de ghettoblaster naast 
haar hoofd werd gezet sliep ze nog 
gewoon door! Na een maar al te actieve 
ochtendgymnastiek ging iedereen 
ontbijten, zich klaarmakend voor wat mij 
betreft toch wel een van de leukste dingen 
van het kamp. Namelijk voor het 

mailto:rob.vanderwel@home.nl
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„kwalleballen‟. Dit spel houdt in dat er 2 
bakken met water op ongeveer 20 meter 
tegenover elkaar in een veld staan, en in 
het midden ligt een zak zand van 
ongeveer 8 kilogram. Het doel is deze zak 
zand zo snel mogelijk in de waterbak van 
het andere team te krijgen, maar door het 
water word de zak natuurlijk alleen maar 
zwaarder!  
 
Ik vond het in ieder geval een geslaagd 
kamp en ik denk dat de rest er ook zo over 
denkt! Hierbij wil ik Nikki en Gerjan ook 
nog even hartelijk bedanken!! 

 
 

“De jeugd van 
tegenwoordig” 

Belevenissen van een jeugdtrainer 

 
Dag trouwe lezers, We zijn weer aan het 
einde van het baanseizoen en de eerste 
crosswedstrijden staan weer op de 
agenda. De clubkampioenschappen zijn 
net geweest en de werpdriekamp is 
aanstaand weekend, en dan is het begin 
oktober helemaal afgelopen met het 
baanseizoen. De rustperiode komt er weer 

aan, zoals dat in de periodisering 
gebruikelijk is. En het baanseizoen word al 
een paar jaar goed afgesloten voor de 
junioren met een kamp. En het begeleiden 
van zo‟n kamp dat is best wel leuk! Dit 
kamp was voor mij de eerste keer, maar 
het gaat altijd precies hetzelfde als alle 
andere kampen die ik zelf ooit gehad heb, 
of begeleid heb. 
Veel ouwehoeren, weinig slapen, leuke 
spelletjes om je mee te vermaken en 
natuurlijk heel brak zijn de volgende dag. 
Oh ja, en de dag erna flink spierpijn 
hebben van het “kwalleballen”. Maar 
hierover leest u verder nog meer, want als 
het goed is wordt hier een stukje over 
geschreven. De wist-je-dat box die Pim 
heeft neergezet wordt ook al gebruik van 
gemaakt! Het eerste wist-je-datje komt ook 
uit die box! 
 
Wist je dat: 
- Gerdo zichzelf in zijn kroonjuwelen slaat 
met gewichten? 

- Christa haar “inwerpworp” het beste was 
op de clubkampioenschappen? 

- Gerdo, Jan en lowie niet van elkaars 
tepels af kunnen blijven? 

- Ellen van lepeltje liggen houdt? 
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- Het slaapmatje van Nathan behoorlijk 
hard aankomt? 

- Bram graag schwalbes maakt? 
- Een aantal mensen een uur naar 
GOGO‟s hebben gezocht die niet eens 
gegooid waren? 

- Het ± 5 uur was voor de meeste atleten 
sliepen tijdens juniorenkamp? 

- Ze er om half 8 weer uit moesten? 
- Sommigen water nodig hadden om 
wakker te worden? 

- Het kwalleballen ook dit jaar weer een 
groot succes was? 

- Het gelukkig weinig blessures opgeleverd 
heeft? 

 

 
 

 
 
 

Bergwandeling Oostenrijk 

4
e
 jaar: 3 t/m 7 september 

2009 
door Wim van Oosten 

 
Zestien mensen zouden deze keer de 
bergen in. Helaas vielen er twee af, zoon 
Sybrand (wegens werk) en schoenmaker 
Hans (wegens blessure). Leider en Herder 

Folkert was samen met moeder Marrie 
reeds eerder naar de bergen getrokken, 
vergezeld van dochter Sietske en 
toekomstig schoonzoon Erwin. 
 
Zoals afgesproken vertrokken op 
donderdagmorgen om 05.00 uur vanaf 
carpool Wolvega de andere 10 personen. 
In auto 1: steenspecialist Thijs, juf Anita, 
ambtenaar Trees en techneut Thijs. In 
auto 2: de van gaaltjes Gerard en Wilma 
en snelle Annelies. In auto 3: taxi Hans, 
globetrotter Marion en senior Wim. Al snel 
na het vertrek begon het te regenen en dat 
duurde en duurde, zodat in de buurt van 
Keulen de colonne uit elkaar viel. We 
zaten in de file en zagen tot onze 
verbazing op de andere rijbaan de rest 
van de groep rijden. Koffie drinken, hapje 
eten, wisselen van chauffeur alles ging 
weer goed. Door het slechte zicht was de 
groep plotseling weer verdwenen.Wim zag 
een bord ULM en dacht die kant moeten 
we op, taxi Hans deed ondertussen een 
dutje. Maarr… die weg ging de stad in, 
dus snel naar links en de stad weer uit. 
Afspraak was stoppen bij de eerste 
benzinepomp, dus zo gezegd zo gedaan. 
We stonden net stil toen de andere twee 
auto‟s weer achter ons aansloten. 
Wonderlijk, er leiden vele wegen naar de 
bergen.  
 
Om 16.15 uur kwamen we aan op de 
afgesproken plaats bij de Spar supermarkt 
in Elbigenalp in het Lechtal. We werden 
verwelkomt door de Sterkenburghjes. 
Even snel een drankje en met de 4 auto‟s 
naar Bach (1000m) het startpunt van onze 
tocht. Het was inmiddels goed weer en na 
een wandeling van 2 uur via een goed pad 
kwamen we aan bij Gasthof Hermine in 
Madau op een hoogte van 1308 m. Ik heb 
geen spoor van Hermine kunnen 
ontdekken maar wel van gastheer Klaus 
die de stemming er al snel in had door 
eerst maar een schnaps aan te bieden. 
Heerlijk gegeten, koud en warm buffet met 
barbeknoei gedoe. Plotseling kwam er een 
flesje Berenburg op tafel (maar dat moest 
bewaard worden voor na het zwemmen in 
ijskoud water) en een flesje Nobel van 
Ameland (zeker overgebleven van het 
wadlopen). Die Nobel in combinatie met 
schnaps en bier werkte zo goed, dat er 
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zelfs meegeteld werd met de 
koekoeksklok. Na 10 slagen was 
ondergetekende uitgeteld, sommigen 
blijken het tot ruim 11 slagen volgehouden 
te hebben.  
 
Vrijdagochtend: ontbijt en op weg naar de 
volgende hut. Eerst nog via een breed pad 
en allengs over smalle steile paden. 
Helaas was het nevelig met laaghangende 
bewolking dus er was weinig zicht. Gezien 
de zware klim hadden sommigen daar ook 
weinig behoefte aan. Na ongeveer 4 uur 
klimmen kwamen we bij de Memminger 
Hütte aan op een hoogte van 2242 m. We 
waren er al vroeg in de middag, dus 
genoeg tijd om op te frissen, bed 
opmaken, te rusten enz. ‟s Avonds eten en 
op tijd naar bed, want morgen een zware 
dag.  
 

 
De Memminger Hütte 

 
Zaterdagochtend: het heeft vannacht 
gesneeuwd en flink gevroren. De leider 
informeert ons dat het te gevaarlijk is om 
de geplande tocht via een zwarte route 
(“nur für geübten”) naar de Ansbacher 
Hütte te volgen. Wegens sneeuw en ijs is 
het te glad. Dus terug naar Madau, omdat 
het nu mooi weer was konden we bij de 
afdaling zien wat we de dag daarvoor 
gemist hadden. Toen we bij Hermine  
aankwamen stond Klaus al weer klaar met 
de schnaps. Vervolgens een andere hut 
proberen te bellen. De eerste hut had nog 
2 slaapplaatsen, dat is een beetje weinig 
voor 14 personen. Op aanraden van Klaus 
gereserveerd bij Gasthof Sonn-Alm op 
1800m. Eerst terug naar Bach, met de 
auto‟s naar het dalstation van de 
Jöchelspitze en vandaar in 2 uur omhoog 
gelopen naar de hut.  

 
Het was die dag mooi zonnig weer. Je kon 
ook omhoog met de stoeltjeslift, maar dat 
was onze eer te na. Bij aankomst stond 
onze gastheer Egon al weer klaar met de 
schnaps d.w.z. we konden zelf tappen uit 
een soort boompje. Goeie slaapplaatsen, 
gescheiden kamers man-vrouw , lekker 
eten. Egon daagde een aantal mannen uit 
dat indien zij de volgende ochtend in 
damesondergoed zouden verschijnen zij 
aanspraak konden maken op gratis 
schnaps. Een drietal ging daar op in dus 
dat was je ware onderbroeken lol. 
Zondagochtend: prachtig weer. We gaan 
een rondwandeling maken van circa 5 uur. 
Eerst langs het botanische leerpad naar 
het Bergheumuseum (traditionele hut met 
oude gereedschappen van vroeger). 
Daarna via een stevige klim naar de 
Jöchelspitze op 2226m. Dan via de 
Panoramaweg naar het Alpengasthof 
Bernhardseck 1812m. Koffie met 
Apfelstrudel en terug via de 
Alpenrosensteig.  
 

 
 
Bij de Sonn-Alm hebben we onze 
rugzakken weer opgepikt en afgedaald 
naar de auto‟s. Vandaar weer naar het 
vanouds bekende familiepension Gasthof 
Rose bij Heinz alwaar de familie 
Sterkenburgh kind aan huis is. Na 
verorbering van de Hausschnitzels en 
andere borden vol, weggespoeld met 
gerstenat, was het tijd voor onze 
schoonheidsslaapjes. Maandagochtend: 
paniek, de bakker komt geen brood 
brengen. Andere bakker gebeld en na een 
geweldig ontbijt om 09.15 de terugreis 
aanvaard. Zelfde weg terug, nu prachtig 
weer, ULM laten we links liggen. In de 
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middag flinke file, ongeluk met een 
vrachtwagen, kostte ons 1 uur vertraging. 
Om ongeveer 21.30 nadat we Marion in 
De Hoeve gedropt hadden waren we terug 
in Wolvega. Het was weer een bijzonder 
gezellige groep en onder de deskundige 
leiding van boer en herder Folkert 
Sterkenburgh bijgestaan door moeder 
Marrie, dochter Sietske en toekomstig 
schoonzoon Erwin ( ik weet niet of hij de 
boer al overtuigd heeft of hij zijn dochter 
mag huwen), hebben wij allen deze reis 
weer tot een mooi einde gebracht. 

 
 

De 100 van Gang Is Alles 
2009 

Namens het Dagelijks Bestuur van Gang Is 
Alles: Jaap van Weenen 

 
In 2003 is, in het kader van het 25 jarig 
bestaan van Start78, een 100 km estafette 
georganiseerd door het mooie landschap 
van Noord West Overijssel en Friesland. 
Daarbij worden zo veel mogelijk plaatsen 
aangedaan waar leden van Start78 
wonen. In 2004 en 2008 is deze estafette 
eveneens georganiseerd vanuit onze 
atletiekvereniging. In de tussenliggende 
jaren wordt, op de derde zaterdag in 
september, door Gang Is Alles, één van 
de destijds hiervoor geformeerde 
loopgroepen, deze loop in ere gehouden.  
 
De route is destijds bedacht door Jan 
Driegen. Jan maakte ook deel uit van 
Gang Is Alles. In 2006, 3 weken na het 
onverwachte overlijden van Jan, is door de 
hele groep alleen de etappe gelopen die 
Jan dat jaar voor zijn rekening zou nemen. 
Als eerbetoon aan het loopplezier dat hij 
ons bezorgd heeft.  
 
Op 19 september jongstleden was het 
weer zo ver. De 7e editie van de 100 km 
estafette. Deze keer dus niet de 100 van 
Start78, maar de 100 van Gang Is Alles. 
 

 
 
Het belooft een prachtige dag te worden 
zaterdagmorgen om 7.45 uur, tijdens het 
verzamelen op de baan. De meeste lopers 
zijn aanwezig, of werden 
vertegenwoordigd door een afvaardiging. 
Geke moet zich, wegens hektiek in huize 
Naaktgeboren, deze dag beperken tot het 
lopen van haar etappe. Martin en 
schoonzoon Benno willen optimaal 
uitgerust de onderlinge strijd aan gaan. 
Vorig jaar was die beslecht in het voordeel 
van de oudere generatie. Hoe zou dat dit 
jaar gaan? De grote vraag is: waar is 
Frenk? Er werd gefluisterd dat hij heel, 
heel, heel hard heeft moeten werken in de 
voorafgaande week en daardoor eerst bij 
moet slapen. Tja, dat heb je als je er voor 
kiest om niet het onderwijs te gaan 
werken………. 
 
Er werd besloten om toch maar te starten. 
Om klokslag 8 uur (hoofdscheidsrechter 
Piet Hendriks zal trots op ons zijn als hij dit 
verneemt) wordt het startsein door het 
Dagelijks Bestuur (DB) van Gang Is Alles 
getoeterd en versterkt door het laten 
vallen van een metalen pijp door Willem. 
Rick spuit weg voor eerst één ronde op de 
baan. Daarbij moet hij, als extra hindernis, 
over een aantal metalen platen heen die 
daar liggen vanwege werkzaamheden. Als 
dat gelukt is loopt hij, gevolgd door Anny 
en Lutine op de fiets, richting Kallenkote 
en vervolgens door de polder richting 
Eesveen. De temperatuur is met 11 
graden aangenaam. Na 52‟ en 27‟‟ 
bereikte hij de finish van zijn etappe van 
officieel 10,2 km. In de praktijk is deze 
etappe echter wat langer doordat aan het 
begin wat extra meters gemaakt moeten 
worden vanwege werkzaamheden net 
buiten de baan. 
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Om 9 uur zal Willem de volgende etappe 
lopen. Maar enkele minuten voor negenen 
is Willem nog niet te bekennen. Niets voor 
Willem. Klokslag negen uur wordt hij door 
zijn privé chauffeuse Greetje afgeleverd. 
In het programma blijkt bij vergissing 9.15 
uur als starttijd vermeld te zijn. Het 
betekent in ieder geval dat hij gelijk van 
start kan. De eerste km‟s met het jasje 
aan. Maar als snel stijgt de temperatuur 
naar 14 graden en het jasje gaat uit. Op 
de voor Willem bekende manier loopt hij 
een intervaletappe. Behoorlijk snel, met 
korte drink- en wandelpauzes bij de 
onderweg gestopte ploegleiderswagen. Hij 
legt deze langste etappe van 13,0 km, via 
landgoed De Eese naar Noordwolde, af in 
een tijd van 1uur, 6‟en 18‟‟. Een mooie 
prestatie. 
 
Daarna zijn Afke en Annet aan de beurt. 
Zij hebben gezorgd voor een omvangrijke 
begeleiding. Lucas, de zwager van Afke, 
loopt ook mee (met hond) en Afkes 
dochter Sjoukje begeleidt hen, samen met 
Anny, op de fiets. Terwijl Martin en Peter, 
de liefhebbende echtgenoten, en de zonen 
van Lucas en de zoon van Annet en de 
zoon van Peter, onderweg met hun auto‟s  
voor de nodige aanmoedigingen zorgen. 
Het gaat voorspoedig. Via het mooie De 
Hoeve bereiken ze als compleet team na 
8,8 km in 51‟40‟‟ de finish in Oldeholtpade. 
Daar worden ze enthousiast begroet door 
de volgende lopers Marion en Astrid met 
hun chauffeur Kees.  
 
Na een laatste bezoek aan het toilet 
kunnen Astrid en Marion op weg voor hun 
etappe. Ook Annet haakt aan als 
begeleidend fietser. Een mooi gezicht, 4 
van die fel gele shirtjes, die zich door het 
mooie landschap bewegen richting 
Wolvega. Onderweg worden ze 
aangemoedigd door het DB en Kees, die 
gezorgd heeft dat dit gedaan kan worden 
vanuit meegenomen comfortabele 
fauteuils (van de Aldi, geen aanbieding, 
maar wel met korting gekocht). Deze keer 
staat hun etappe, die qua route inmiddels 
gesneden koek is voor Astrid en Marion, in 
een historisch teken. Zo informeren ze 
onderweg of Peter Stuyvesant, die vanuit 
Nederland naar Amerika vertrok, nou echt 
in Wolvega geboren is. Een autochtoon 

weet hen te vertellen dat Peperga zijn 
geboorteplaats is. Na 48‟ en 15‟‟ bereiken 
ze de finish in Wolvega van deze etappe 
van 7,0 km. 
 
Dan is het de beurt aan Jaap voor de 
etappe van 11,3 km naar De Blesse. Vorig 
jaar heeft hij die ook gelopen, maar toen 
was het mooiste gedeelte, het fietspad 
langs De Linde, afgesloten. Peter is nog 
speciaal naar Wolvega gereden om Jaap 
van wat stimulerende middelen te 
voorzien. De voorbereiding is dus 
optimaal. Gelukkig kan dit jaar wel 
genoten worden van de pracht van de 
omgeving langs De Linde. Anny en Annet 
fietsen ontspannen keuvelend mee en 
prijzen de heerlijke zon en temperatuur die 
inmiddels gestegen is naar boven de 20 
graden. Terwijl de loper moppert over de 
hoge temperatuur en onderweg een 
volledige bidon water leeg drinkt. Na 59‟ 
en 39‟‟, inclusief plaspauze van ca 1 
minuut, wordt gefinisht in De Blesse. Daar 
is Frenk ook gearriveerd en staan Martin 
en Benno reeds te popelen voor hun 
etappe.  
 
Frenk geeft het startsein en behalve Anny 
en Annet, haakt ook Afke aan bij de 
fietsende begeleiding. Waarschijnlijk heeft 
Martin haar gevraagd als extra 
ondersteuning om ook dit jaar Benno weer 
te kunnen verslaan. Aanvankelijk lijkt deze 
tactiek te werken. Monter loopt Martin 
voorop. Maar in Oldemarkt worden de 
rollen omgedraaid. De temperatuur is 
inmiddels gestegen naar 22 graden. 
Benno lijkt daar geen last van te hebben, 
Martin wel. Benno arriveert na 9,2 km in 
een tijd van 49‟ en 30‟‟ bij café de 
Weerribben. Enthousiast begroet door 
Frenk, die met de overwinning van Benno 
weer voor een jaar stof meent te hebben 
om Martin mee te confronteren tijdens hun 
zondagse fietstochten. Martin arriveert na 
55‟ en 11‟‟. Na aftrek van 2‟ en 10‟‟ 
wachttijd voor de Meenthebrug, officieel 
waargenomen door meefietsend jurylid 
Anny, wordt deze tijd gecorrigeerd tot 53‟ 
en 01‟‟.  
 
Dan is het de beurt aan Frenk. Er woedt 
op enkele plaatsen in De Weerribben een 
rietbrand. Bij afwezigheid van 
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hoofdscheidsrechter Piet Hendriks, om te 
informeren of het verantwoord is om deze 
etappe te lopen, besluit Frenk het risico te 
nemen. Behalve Anny en Annet fietst Afke 
ook nog een etappe mee. In Nederland, 
als de begeleiders, in de Aldi fauteuils van 
Kees, zitten te wachten op de loper, wordt 
de komst van Frenk reeds aangekondigd 
door langskomende fietsers: „Hij komt er al 
snel aan, want hij wordt opgejaagd door 3 
vrouwen‟. Het gaat heel voorspoedig. Er 
begint enige twijfel te ontstaan of het 
uitslapen van Frenk wel te maken heeft 
met het harde werken in de week ervoor. 
Wilde hij niet gewoon een topprestatie 
neerzetten en daarvoor optimaal aan de 
start verschijnen? De eindtijd bevestigt 
deze verdenking, want reeds na 43‟‟ en 
38‟ finisht hij in Blokzijl na een etappe van 
9,0 km. De hoogste gemiddelde snelheid 
van de dag. Dat opjagen door 3 vrouwen 
heeft kennelijk toch zijn effect gehad.  
 
Dan is het de beurt aan Peter, die door 
schoonzoon Roeland in Blokzijl is 
afgeleverd. Het eerste gedeelte wordt 
geneutraliseerd afgelegd door een 
feestend Bolkzijl. Vanaf de sluis gaat hij 
los. Nog steeds gevolgd door Anny en 
Annet op de fiets. Anny zou tot De Blesse 
meefietsen en Annet tot Blokzijl. Doordat 
Anny in De Blesse dankzij haar Geert de 
spijkerbroek kon verwisselen voor een 
fietsbroek en Annet, na contact met het 
thuisfront, goedkeuring kreeg om haar 
fietstocht voort te zetten, zijn beide dames 
nog steeds in de race. Het legt Peter geen 
windeieren. Ondanks de temperatuur, die 
inmiddels gestegen is naar 23 graden, en 
de zon die flik brandt op de dijk richting 
Moespot, gaat het voorspoedig. De 
begeleiders in de auto‟s hebben 
nauwelijks gelegenheid om in hun 
fauteuils plaats te nemen onderweg, of hij 
is er al weer en  moeten ze opbreken om 
hem verderop weer aan te moedigen. Na 
40‟31‟‟ finisht hij bij het bezoekerscentrum 
in St Jansklooster.  
 
Daar is Geert nog net op tijd gearriveerd 
voor de volgende etappe via De Blauwe 
Hand naar Giethoorn.  
Het is niet de geluksdag van Geert. Bij het 
langsbrengen van de fietsbroek, heeft hij 
ook gezorgd voor een thermoskan verse 

koffie voor de begeleiders in de karavaan. 
Het was heerlijke koffie. Helaas was er 
maar één kopje van over. De andere 7 
waren opgenomen door de bekleding van 
de stoel naast de chauffeur, doordat de 
kan omgevallen was. 
Op weg Naar St Jansklooster dacht hij 
Peter nog aan te moedigen onderweg 
vanaf Blokzijl. Helaas was Blokzijl 
afgesloten voor alle verkeer en moest hij 
omrijden via Vollenhove. En daar blijkt de 
brug langdurig geopend voor het doorlaten 
van de pleziervaart en dus gesloten voor 
autoverkeer.  
Toch kan hij nog net op de afgesproken 
tijd starten. Het noodlot blijft hem echter 
achtervolgen. Na 3km, bij Ronduite, heeft 
hij op beide voeten al blaren gelopen. 
Verkeerde sokken. Hij overweegt zijn 
sokken uit te trekken en blootsvoets in de 
schoenen verder te lopen. Hij bijt echter 
door en bereikt toch nog de finish van 
deze 11,9 km lange tocht in 1hr 2‟ 36‟‟. Het 
eerste wat hij doet is de schoenen 
uittrekken en de sokken in de vuilnisbak 
deponeren. De rest van de dag loopt hij 
blootsvoets.  
 
Inmiddels staat Geke al te popelen om van 
start te gaan. Ze geeft aan dat ze weinig 
getraind heeft en dus niet in topvorm 
verkeert. We stellen haar gerust door te 
zeggen dat ze de enige loper is op deze 
etappe en in ieder geval als winnaar over 
de streep zal gaan. Na 2 maal het toilet 
bezocht te hebben gaat ze op weg.  
Sinds vorig jaar is de route van deze 
laatste etappe gewijzigd en daarmee 
verzwaard. Het eerste stuk gaat vanuit 
Giethoorn Noord over een fietspad en vele 
hoge bruggetjes richting Beulakerweg. Op 
de bruggetjes moeten fietsers afstappen. 
Onze begeleidende fietsdames Anny en 
Annet hebben hiervoor ontheffing 
gekregen. Zij zijn niet te stuiten en fietsen 
gewoon door onder het motto dat ze 
begeleidende fietsers zijn en geen 
begeleidende wandelaars. Intussen loopt 
Geke, gestimuleerd door een mooi 
muziekje op haar Ipod, flink door. De 
ploegleiderwagen mist haar 2 keer 
onderweg. Tja dat krijg je als je de oude 
route nog in je hoofd hebt en in Zuidveen 
staat te wachten, terwijl de route over 
Onna gaat.  
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Achteraf geven de fietsers aan dat dit de 
zwaarste etappe is, vanwege de vele 
hoogtemeters. Niet alleen in Giethoorn, 
maar ook op De Kamp moet flink 
geklommen worden. Op de finish bij de 
atletiekbaan staan de collega lopers van 
Gang Is Alles haar op te wachten. 
Ondanks dat Geke vindt dat ze over deze 
etappe van 11,9 km in 1hr 00‟ 26‟‟ 
tenminste 27 seconden te lang gelopen 
heeft, vinden haar ploeggenoten dat ze 
een topprestatie geleverd heeft.  
 
‟s Avonds is de evaluatie in een 
eetgelegenheid in Steenwijk. Er wordt 
nagepraat over het heerlijke weer voor de 
begeleiders en de hoge temperatuur voor 
de lopers. De totale looptijd bedraagt 8hr 
55‟ en 11‟‟. Dat betekent dat gemiddeld 
met een snelheid van ruim 11 km/uur 
gelopen is. Ondanks dat een enkele loper 
zelf toch nog wat sneller had willen lopen, 
overheerst de tevredenheid. Niet in de 
laatste plaats vanwege de inspirerende 
begeleiding door de meefietsers. In het 
bijzonder Annet, die na 8,8 km lopen ook 
nog eens 76,8 km meegefietst heeft en 
Anny die 50 km mee zou fietsen en 
uiteindelijk de 100 km vol gemaakt heeft. 
Het heeft het Dagelijks Bestuur van Gang 
Is Alles dan ook behaagd om, vanwege 
deze uitzonderlijke prestatie, de Gang Is 
Alles award in het leven te roepen. Deze 
eerste award (een Gang Is Alles eend) 
wordt, onder daverend applaus, uitgereikt 
aan Anny.  
 
Daarmee is de 7e editie van de 100km 
estafette tot een eind gekomen. We hopen 
dat er nog veel zullen volgen.  

 

Het estafettestokje 
door Margreet Euwes 

 
Ja en daar zit ik dan achter mijn laptop om 
een stukje over mijzelf te schrijven. Wat 
heb ik te melden op het gebied van 
hardlopen. Ik kan rustig stellen, niet veel 
want mijn loopconditie, afstand en 
snelheid zijn momenteel niet om over naar 
huis te schrijven. 
Maar hoe was het ook al weer begonnen. 
Ik heb al langere tijd een soort haat/liefde 
verhouding met het hardlopen. Midden 

jaren 90 werd het echte liefde. Zeer 
serieus en gedisciplineerd liep ik elke 
week 3-4 keer hard in de bossen van 
Doorn. Het virus was overgebracht door 
een collega van mij. In een opwelling had 
ik aangeboden om hem op de route van 
de Rotterdam Marathon bij te staan met 
een bidon en bananen. Ik verklaarde hem 
volledig rijp voor de GGZ om zich aan een 
marathon te wagen, maar vond zo‟n 
uitstapje naar Rotterdam wel gezellig. 
Ondertussen was ik toch ook wel een 
beetje nieuwsgierig naar wat hij omschreef 
als fantastisch en een kick. Nu dat was 
het. Ik heb me te pletter gefietst in 
Rotterdam, maar werd volledig gegrepen 
door de sfeer van zo‟n hardloopfestijn.  
Dezelfde collega wist mij te verleiden tot 
een gezamenlijk loopje in de Betuwe. Dat 
was het begin van een aantal jaren 
contentieus lopen. Al zwoegend wist ik 
mijn spijkerbroeken enkele maten terug te 
brengen en na mijn eerste halve marathon 
werd ik lid van de loopgroep Aart Stigter in 
Amerongen. Loop hoogtepunten uit die tijd 
zijn de Berenloop, de marathon van 
Amsterdam en vooral de RoPaRun. 
Omdat we de Kaapse bossen rond Doorn 
te druk vonden, ben ik met mijn 
echtgenoot naar het noorden vertrokken 
en zijn we in Noordwolde neergestreken. 
Natuurlijk heb ik mij onmiddellijk 
aangemeld bij de loopgroep in Steenwijk 
en Wolvega. Ook toen liep het nog steeds 
lekker. Maar na enige tijd kwam de klad in 
mijn routine. Eerst een studie, vervolgens 
een kind en voor ik het wist stond het 
lopen op een laag pitje en was mijn 
spijkerbroekenmaat weer terug bij af. Daar 
kwam bij dat ik het hier in de winter wel 
heel erg donker vond op straat en in mijn 
eentje rondjes lopen op de Stelling wel 
heel saai is. 
Mijn laatste wedstrijdervaringen waren 
Praag en Egmond. Praag ging, tot mijn en 
anderen hun verbazing, eigenlijk nog 
redelijk goed, Egmond was een ramp voor 
mijn loopmaatje. Op hem ging ik na zo‟n 
10 km mijn frustratie botvieren.  
En nu, waarom loop ik nog (een klein 
beetje). Eerlijk gezegd heb ik geen flauw 
idee. Ondanks het feit dat het moeizaam 
gaat en ik mijzelf regelmatig streng moet 
toespreken voordat ik mij in mijn 
loopkloffie steek, kan ik toch ook niet 
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zonder. Daarom ziet de 
maandagavondgroep in Wolvega mij 
snuivend en proestend de „rondjes 
Koopstra‟ volbrengen. Samen met Nolda, 
mijn stok achter de deur, sluiten we de 
gelederen van de groep. „Even buitenom‟ 
is een ware beproeving, maar och wat 
voelt het goed als je daarna onder de 
warme douche kan kruipen.  
Ondertussen blijf ik dromen van een echte 
comeback. Ooit zal ik wederom een 
marathon lopen. Het liefst New York, mijn 
favoriete stad (Trees, zet hem op!!). Het 
dromen zal echter eerst nog wel in echte 
daden moeten worden omgezet. Dus 
daarom maandag toch maar weer op naar 
de „rondjes Koopstra‟!! 
 
 

Rode wijn en 
naaldhakken 

door Ivonne, Nynke en Margreet 
  
De herfst doet zijn werk weer ......... wat 
een weertje en niet echt een weertje om te 
gaan hardlopen. Maar afspraak is 
afspraak, half 10 op de Woldberg. 
Eenmaal aangekomen en een weg te 
banen door de bossen merk je toch niets 
van die harde wind. Eigenlijk best 
heerlijk om een eind te lopen. We waren 
met zijn 5en, waaronder Harm. Hij is druk 
aan het trainen voor de Marathon van 
Amsterdam en moet zijn km'ters maken. 
Vanaf zijn huis is hij komen lopen en heeft 
met ons nog een aantal km'ters in zijn 
benen gepompt.Het is immers gezelliger 
dan met meer lopers te lopen dan in je 
uppie.  
Vandaag zijn er ook wedstrijden op de 
baan, nou we hebben met ze te doen. Zo 
te zien blijft het wel droog, maar de wind 
wordt er niet minder om. 
  

Het is moeilijk om de lezer tevreden te 
stellen met ons verhaal, de ene keer is er 
te weinig stof om te melden, de andere 
keer te veel stof waardoor je de aandacht 
verliest en de andere keer is er dit of dat. 
Wij zeggen maar zo, lees het als je denkt 
dat je het leuk vind en anders sla je de 
bladzijde maar om.  
 

  

Iets anders dan hardlopen = bijvoorbeeld 
WADlopen. In alle vroegte (kwart voor 5 's 
ochtends!) gingen wij met een hele club 
richting Lauwersoog om over het wad naar 
Schiermonnikoog te lopen. Wij gingen 
eerst een stukje met de boot en bij het 
afstappen kregen wij gelijk de doop ... 
bbbbbrrr. Tot ongeveer je kruis gelijk het 
koude water in. Ach minder kan het niet 
worden. Voor Peter V. was het dit keer 
slikken, hij was namelijk niet de eerste die 
het water inging. Klaas v.d.V. lag met 
ruime voorsprong op kop.  
Onderweg hebben wij WAT gepraat, 
WAT gezien: te weten een wadVink, WAT 
geluisterd, WAT gehoord, WAT genoten 
enzovoort. Het was een leuke/ gezellige 
tocht. Dichtbij het eiland aangekomen kon 
je kiezen tussen linksaf- (korte route) of 
rechtsafslaan (lange route, wat een 
aanrader was). Wij gingen natuurlijk voor 
de lange route en niet alleen omdat het 
een aanrader was maar omdat wij lopers 
zijn. En het was de moeite waard! Met 
toch wel een klein tegenvallertje; toen wij 
op het eiland aankwamen moesten wij nog 
een heel eind lopen over het strand om bij 
het enige strandpaviljoen te komen. Het 
was ongeveer 5 km! Met zere voeten en 
gevoelige benen, deed de een zijn 
schoenen uit en liep op bloten voeten 
verder, de ander ging zijn schoenen 
wisselen en de ander hield de 
wadloopschoenen aan. Eindelijk 
aangekomen bij het strandpaviljoen, 
voorzover mogelijk een beetje opgefrist en 
omgekleed en een lekkere warme koffie, 
chocomel of soep genuttigd.  
 
Sommigen namen de boot van half 3. Wij 
hebben gehoord dat Peter zijn vrouw 

http://ype7ga.bay.livefilestore.com/y1p8aUsrRR1RWaJDz-YEXE8ZL6OhdpprLB5llu5RRTH_gv1J7dFfmW7VwR-fCphGqrEHqE8Nwwi4H2eUew8Z18XBA/P26-09-09_09.19.jpg?download
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moest drukken. Uiteindelijk hebben zij een 
lift gekregen, anders hadden ze het niet 
gehaald. Wij namen de boot van half 5, 
dus wij hadden nog wat tijd om nog een 
borreltje te nemen en nog een en nog een 
en .... Vanaf het strandpaviljoen 
was het ongeveer 4 km lopen richting 
boot, maar zonder lift is het ons gelukt om 
deze te halen. 
Op de boot, helemaal uitgeput maar toch 
nog puf voor een potje kaarten (pesten) 
bleven wij wel wakker, maar een aantal 
niet. Ze hingen over de tafel alsof ze zich 
thuis voelden en deden zo hun dutje. Het 
zit waarschijnlijk in de familie De Lange.   
Van zo'n dag wordt je wel rozig en heerlijk 
lui, 's avonds danook languit op de bank ... 
en vroeg naar bed. 
Ondanks de spierpijntjes en zere 
voeten/tenen, hebben wij leuke reactie's 
gehad en het ziet er ook naar uit dat wij 
volgend jaar gewoon weer een tocht doen. 
Eens anders dan waT km'ters te gaan 
hardlopen. 
  

Tsja en dan het verhaaltje over het paaltje, 
super leuk! Samen zijn wij langs dat 
paaltje gelopen, maar wie is dat Paaltje 
van het verhaaltje??  

 

 

Gerstenat en vette Friet 
Belevenissen van een recreatieve loper. 

 
De afgelopen periode stond natuurlijk in 
het teken van de marathon. Nog een paar 
dagen en dan is het (eindelijk) zover. Ik 
kijk zo nu en dan met angst en beven naar 
het weerbericht. Na een prachtige zomer 
lijkt het weer de komende dagen compleet 
om te slaan  Hopelijk valt het zondag in 
Köln mee…ik heb een hekel aan regen om 
in te lopen. En harde wind is natuurlijk ook 
niet zo lekker. Tenzij…..je het hele 
parcours voor de wind hebt, maar dat is 
niet echt logisch als je 1 grote ronde loopt. 
In de fish-potato….., daar kun je het hele 
parcours wind mee hebben…of tegen. 
 
Nu we (ik) het daar toch over hebben, Een 
paar weken geleden was het weer zover. 
Het was de dag dat er nog een 30 km 
gepland stond maar ik wou toch ook graag 
de fish-potato wel doen. 

Na enig overleg met mijn marathon-maatje 
Egbert besloten we om eerst op vrijdag 
3000 meter op de baan te doen, en dan de 
dag erna de fish-potato. Met als 
inlooprondje de otatop-hsif….van 
Emmeloord naar Urk. Enig rekenwerk leert 
dat we daardoor mooi op 30 (of 
daaromtrent) uitkwamen. 
Goed, eerst dus op vrijdagavond de 3000 
meter. Egbert had me al een aantal keren 
met een paar seconden verslagen op 
verschillende afstanden dus ik was 
getergd….Ik voelde me goed dus ik had 
een ambitieus schema in gedachten. 
10:45 was het doel. Dat betekende 
rondjes van 86 seconden geloof ik. Ik had 
mijn spikes niet aan gedaan want ik moest 
natuurlijk de dag erna wel weer een heel 
eind. 
Het eerste rondje ging natuurlijk te hard. Ik 
schrok wat en liep het 2e rondje wat 
kalmer. Dat ging echter te langzaam dus ik 
besloot gewoon te gokken en te 
versnellen. Egbert bleef een stukje achter 
me lopen dacht ik. Het ging heerlijk en ik 
won zelfs op schema. Halverwege had ik 
een prachtig mikpunt in één van de 
Dalton-broers die het tempo niet kon 
volhouden helaas (later verklaarde hij dat 
de geest “het oude tempo” nog wou doen 
maar het lichaam “het nieuwe tempo” 
beter vond) 
In de laatste ronde komt Egbert bijna 
traditiegetrouw voorbij dus ik maakte me 
klaar voor een rondje volle bak. Maar tot 
mijn verbazing kwam er niks….In de 
laatste bocht durfde ik pas achterom te 
kijken….zou ik het dan eindelijk eens 
winnen? Ik kon lekker doorlopen en liep 
een prima tijd. Egbert verklaarde achteraf 
dat het hem echt te hard ging en dat hij de 
laatste rondjes “kalm aan” had gedaan. 
 
De dag erna reden we met zijn beiden 
naar Emmeloord. We waren vroeg omdat 
we eerst naar Urk toe moesten lopen. 
Toch waren er al een paar bekenden. We 
vertrokken mooi op tijd. Ik had tijdens het 
inlopen wat stijve benen maar het viel me 
erg mee. Al keuvelend liepen we richting 
Urk, onderweg zo nu een dan een praatje 
(jullie lopen de verkeerde kant op hebben 
we geloof ik 4 keer gehoord) en zwaaiend 
naar de bekenden in de bussen die voorbij 
kwamen. 
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We waren ruim 20 minuten voor de start in 
Urk geloof ik, lekker opgewarmd na een 
duurloop van 14 km. Nu kan ik een heel 
verslag houden…maar het komt er op 
neer dat Egbert de pikorde herstelde en 
me 500 meter voor de finish weer voorbij 
kwam. Jammer…..Toch was ik erg 
tevreden. Ondanks het zware programma 
een prima tijd. 
Na de finish even douchen en daarna nog 
een sportdrankje in de zon…het was weer 
geslaagd. Ik moest een beetje vroeg weg, 
dus de omzet van de kantine viel tegen, ze 
belden nog van AV Nop of ik ziek was….. 
 
Afgelopen zaterdag mocht ik van de 
trainer 18 km op marathontempo. Ik 
besloot om samen met Jan Bos naar 
Joure te gaan voor de 16,5. Het was 

prachtig weer dus het kon niet mis 
gaan. Ik had nog niet eerder in Joure 
gelopen maar ik moet eerlijk zeggen, een 
prachtig parcours. Ik begreep dat de 
andere afstanden wat minder leuk waren 
maar ik vond de 16,5 een aanrader. We 
vertrokken in de achterhoede. Er was een 
groepje dames uit Wolvega en wij met zijn 
beiden uit Steenwijk. Al keuvelend liepen 
we wat achterblijvers voorbij, het ging 
heerlijk. In het begin had ik wat stijve 
benen maar dat was ik al snel kwijt. Jan 
liep ook lekker mee.  
Na een kilometer of 8 haalden we een 
achterblijver in die bij ons kon aanpikken. 
Hij vertelde dat zijn schaatstrainer 100 
meter voor ons liep en dat hij die wel erg 
graag wou inhalen. Dus toen hadden we 
een mooi mikpunt. 5 kilometer voor de 
finish haalden we hem in. Erop en 
erover…..De laatste kilometer moest onze 
collega helaas afhaken. Wij finishten 
uiteindelijk in 01:16, missie volbracht. 
Als herinnering was er een mooi 
lichtgevend shirt. Nog even douchen en 
toen lekker een biertje (dachten we). 
Helaas, niks te krijgen in de sporthal . 
Rare jongens….die hardlopers! Als 
compensatie zijn we toen maar naar het 
marktplein getogen.  

 
Goed, morgenochtend vertrekken we naar 
Köln. Ik zal proberen om hier een verslag 
van te maken wat mee kan in deze starter. 
Eerst 2 dagen de stad verkennen en dan 
zondagochtend half 12 de start van de 

marathon. Egbert wil op maandag de Dom 
nog beklimmen….zou dat lukken? 

 

De marathon van Keulen 
door Freddie Bouma 

 
Afgelopen vrijdag 02/10 was het zover. 
Half 10 ‟s ochtends stond ik bij Egbert 
(Vink) voor de deur voor het vertrek naar 
Keulen. We waren allebei klaar voor de 
marathon. 
 
Het was natuurlijk stress voor de tijd, wel 
10 keer gekeken of ik alles had. Vooral 
mijn loopschoenen waren belangrijk. Maar 
ik was overtuigd dat ik alles had en Egbert 
ook dus vertrokken we met een gerust hart 
naar Keulen. Onderweg een keertje 
tanken en wat koffie drinken (Egbert een 
frisje want die drinkt geen koffie) en weer 
vlot door. Gelukkig geen files dus we 
waren mooi op tijd in het hotel. Eerst 
inchecken en een beetje uitpakken en 
toen met de tram de stad in…..op zoek 
naar een fietsenhandel waar we tandems 
konden huren. Intussen ook nog even op 
een doorkijk toilet geplast (zie foto‟s) Als 
jullie nog eens naar Keulen gaan…het 
hotel aan de voet van de dom heeft heel 
bijzondere toiletten…. 

 
 
Het was even wennen op de fiets maar al 
gauw vertrokken we in de richting van de 
Messe (Duits voor beurs) om de 
startnummers en de andere informatie op 
te halen. Ik had nog een shirtje besteld. 
Egbert wou eerst kijken of het wat was. 
Afijn, de beurs rond geslenterd en 
natuurlijk een enorme stapel nutteloze 
informatie gekregen en een paar (nuttige) 
dingen gekocht, zoals handschoenen en 
voetschoenen. 
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‟s Avond besloten we om in een plaatselijk 
restaurant te gaan eten. Het was enorm 
druk dus we moesten even wachten op 
een tafeltje. Maar eerlijk is eerlijk, het eten 
was prima. Alleen het toetje viel een 
beetje tegen. Maar ja, je kan niet alles 
hebben. Na het eten weer op de fiets terug 
naar het hotel voor een afzakkertje en niet 
al te laat op bed. We moesten tenslotte de 
marathon nog lopen. 
 
De zaterdag stond in het teken van de 
marathon. „s ochtends voor het ontbuit ff 
een half uurtje loslopen (was de 
bedoeling), maar omdat we in het park 
verdwaalden werd het een uur  Overdag 
een beetje geluierd, en ‟s middags even bij 
de kids run gekeken. Één van de 
prominenten gaf het startschot, erg leuk 
georganiseerd. Egbert stond natuurlijk 
overal vooraan .  
Verder wat foto‟s van de plaatselijke 
bezienswaardigheden gemaakt…. 

 
‟s Avond natuurlijk pasta bij de plaatselijke 
Italiaan en vroeg op bed  (nadat alle 
spullen klaar gelegd waren) 
Volgende ochtend, 8 uur ging de wekker. 
Ff rustig ontbijten (prima ontbijt in het hotel 
trouwens), en na de tijd lekker relaxt 
omkleden en naar de tram. We besloten 
om niet op de fiets te gaan, om krachten te 
sparen. Bovendien hadden we gratis 
reizen die dag, en Nederlanders zijn zuinig 
hè. Afijn, na het inleveren van de 
kledingzakken liepen we getooid in een 
sexy plastic omhulling naar de start. 
Uiteraard was het wel functioneel bloot  
20 minuten voor de start ging ik mijn 
startvak in. Egbert moest naar een ander 
vak, maar terwijl ik een beetje heen en 
weer dribbelde stond hij ineens weer naast 
me. Over het hek geklommen om vooraan 

te starten  We stonden mooi vooraan in 
het startvak wat te keuvelen, vlak achter 
de Kenianen (de foto in de krant is het 
bewijs). Ineens is het zo ver, het startschot 
klinkt en we vertrekken. We zijn bijna 
onmiddellijk over de startstreep. Egbert 
loopt een klein stukje voor me maar in het 
begin is het erg druk en Egbert zet meteen 
de sokken er in. Na een kilometer heb ik 
hem weer ingehaald en terwijl ik loop te 
mopperen over het hoge tempo worden 
we aan alle kanten ingehaald. Het heeft 
ook nadelen om vooraan te staan. Maar 
goed, we komen in ons ritme en na een 
paar kilometer loopt het lekker. Ik zie 
Egbert niet meer en ik concentreer me op 
de wedstrijd.  Er staat veel publiek langs 
de kant en op veel plaatsen staan 
trommelaars (of heet dat niet zo?) Ik klok 
om de 5 kilometer en ben erg tevreden. 
Op 20 km zie ik ineens Egbert weer voor 
me lopen….Waar komt die vandaan???? 
Ik zet even aan en ga naast hem lopen. 
Even kletsen en vragen hoe het gaat. We 
voelen ons allebei nog goed en komen 
tegelijk over het halve marathon punt in 
01:34. Het ging super. Op het 25 km punt 
zien we de eerste keniaan al terugkomen, 
hij zit dan op 38km, zeker een stuk 
afgesneden  Tot 30 km ga ik “heerlijk”. 
Egbert vertelt achteraf dat hij het tempo 
net niet vol kon houden. Ik ook niet….want 
tussen 30 en 35 verlies ik tijd….en na 35 
begint het martelen, dan komt het er op 
aan. Dan slaat de vermoeidheid toe. 
Gelukkig staan er op het laatste stuk heel 
veel toeschouwers. Op sommige stukken 
loop je tussen een haag van mensen door. 
Ze staan heel dicht bij, het lijkt op een 
bergetappe in de tour de France.  
 
De laatste 3 km is een “drama”. Slechte 
bestrating in de buurt van de Dom en 
uiteindelijk nog de brug omhoog over de 
Rijn, maar dan is de finish in zicht. Ik kijk 
nog eens achterom of Egbert er aan komt, 
die onhebbelijke gewoonte heeft hij nu één 
keer. Maar ik zie niks. Ik zet mijn horloge 
stil op 03:10:37….heerlijk, ik ben er! 
 
Na de finish kun je je met allerlei zaken vol 
stoppen. Zout, zoet, vast, vloeibaar, noem 
maar op. Ik neem een bekertje bouillon en 
terwijl ik wat herstel zie ik Egbert…aan de 
bloedworst  Hij is ook binnen in 
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03:15:15. Ik neem een (alcoholvrij) biertje 
en al keuvelend over de resultaten lopen 
we terug naar het ophaalpunt van de 
kleding. Allebei zeer tevreden. We 
besluiten om in het hotel te gaan douchen. 
Dus trainingspak aan en terug naar het 
hotel. 
 
‟s Avonds schnitzel met een biertje (nu 
mocht het) en omdat we allebei toch 
redelijk afgedraaid waren lagen we ook 
weer vroeg. Maar nu hadden we het 
zwaarste deel nog in het 
vooruitzicht….maandagochtend 530 
treden omhoog in de Dom van 
Keulen….we hebben het gered!!! 
 
Mocht er iemand zin hebben om het ook 
eens te doen…Egbert weet er alles van  
 
 
 
 
 

Correspondent gezocht 
 
De stichting lokale omroep 
Steenwijkerland zoekt radiocor-
respondenten. Lijkt het je leuk om af en 
toe radioverslag te doen van wedstrijden 
bij ons op de baan, laat het dan even 
weten. Inlichtingen bij Hendrik-Jan 
Doevendans, 0521 522 514 

 

Sponsordeal, let op! 
 
In navolging van de spaaractie van de 
C1000, die voor veel sportclubs geld heeft 
opgeleverd, heeft nu ook de Formido een 
soortgelijke actie. 
Bij besteding van geld bij de Formido 
kunnen sportclubs geld verdienen. Dit is 
voor 10 sportverenigingen weggelegd. Om 
hiervoor in aanmerking te komen moet er 
op de aangemelde clubs worden gestemd 
via de website www.formido.nl/steenwijk. 
Als onze club bij de stemming bij de eerste 
10 eindigt mogen we meedoen aan de 
actie en kan er drie maanden lang geld 
voor onze club worden gespaard wanneer 
er spullen worden gekocht bij Formido.  
Vanaf 1 november zijn aankopen bij 
Formido Steenwijk geld waard voor jouw 
sportvereniging! Bij iedere besteding van 
10 euro ontvang je dan namelijk 1 speciale 
Formidollar. Deze Formidollar deponeer je 
bij de kassa in een speciale koker van de 
club/ vereniging die jij een warm hart 
toedraagt. 
Er is een totaal prijzenpot beschikbaar van 
EUR 5.000 voor de deelnemende clubs. 
Ga snel naar de site en stem op Start'78. 
Vraag ook al je vrienden / familie/ buren 
om op Start'78 te stemmen, en stuur deze 
mail door!!! 
Stemmen kan vanaf maandag 19 oktober 
tot en met 28 oktober a.s. 

 



10
00

0 
m

et
er

1
/2

 m
a

ra
th

o
n

 S
te

en
w

ij
k

H
u

n
eb

ed
lo

o
p

R
ee

st
 1

/2
 m

. 
M

ep
p

el

F
P

R
 E

m
m

el
o

o
rd

P
u

n
te

n
 t

o
ta

a
l

Naam T
u

ss
en

st
a

n
d

 n
a

 7
 w

ed
.

LANGE-AFSTANDS-COMPETITIE 2009

Tussenstand tot 5 oktober 2009
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Nynke de Lange 1e 2 1 1 5.20.7 1 13.15.3 3 19.54.12 1 42.48.1 1 10

Ivonne Wessels 2 2 1 12.17.6 2 21.16.2 2 45.09.9 2 11

Jazlin Ruinemans 1 1 1 11.35.0 1 4

Toos de Vries 1e 2 2 3 1 1 1 5.58.8 1 12.41.0 1 22.56.60 1 8

Trees van Veen 2e 4 3 5 7 6.48.5 3 14.54.4 3 24.08.64 3 49.36.5 1 22

Wilma van Galen 3e 5 4 6 4 5 6.28.1 2 13.54.3 2 24.33.94 4 26

Annelies van Buiten 7 4 3 3 50.01.3 2 3.48.50 1 20

Margreet Wagteveld 1 1 1 1 2 6

Adri Sluis 12 5 7 7 6 37

Riki Creemers 3 2 2 23.43.95 2 9

Jannie Kielema 8 7 5 20

Tiny de Jong 4 50.43.6 3 7

Egbert Vink 1e 3 1 2 4 2 2 5.12.1 4 11.36.2 3 18.11.92 1 39.45.6 1 3.15.15 1 10

Erwin Groenink 2e 4 4 6 6 5 5.31.8 5 11.54.0 4 21.10.1 2 30

Stefan Postma 2 2 2 1 4.25.1 1 9.56.0 1 9

Jeroen Vink 3 4 5 3 3 3.34.45 2 20

Jan Willem Krom 5 5 7 4 5.53.1 6 12.27.5 5 32

Jan Scheenstra 1 1 1 1 1 5

Gerjan Petter 2 3 3 4.49.8 2 10.41.0 2 12

Klaas de Haan 1e 2 1 1 1 2 2 4 3.16.05 2 11

Freddie Bouma 2e 10 9 8 1 3 4.57.19 3 10.35.0 2 19.08.6 2 39.58.1 1 3.10.37 1 13

Harm Kolvoort 3e 4 3 3 2 3 4.58.5 4 10.52.0 4 20.32.65 4 40.17.4 2 21

Ron Bos 4e 5 4 4 3 3 5 11.24.0 5 19.53.53 3 27

Berry Pees 5e 7 6 5 5 4 6 5.33.8 6 11.51.0 6 21.15.9 6 44.18.3 3 4.05.51 3 32

Jebbe Westerbeek 6e 5 7 6 5 5.29.7 5 11.54.7 7 21.07.78 5 48.33.8 5 38

Peter Visser 1 1 1 4.15.30 1 8.59.35 1 15.32.52 1 6

Bert Slagter 11 7 4 5.55.9 7 12.30.0 8 44.21.6 4 41

Heerke Postma 3 2 4.45.6 2 10.35.0 2 9

Jacob Dolstra 6 9 7 5 27

Jan de Groot 2 2 4 8

Frenk Wubben 12 6 22.37.1 7 25

Peter Wemer 10 7 16.02.0 9 26

Chris Pols 7 6 13

Harjo Wind 9 6 15

Klaas van der Veen 1e 3 1 1 1 1 1 1 4.47.2 1 10.29.0 1 18.08.76 1 7

Jan de Lange 2e 1 2 2 2 5.32.3 5 10.47.0 2 18.59.44 3 17

Eddy Oosterkamp 3e 3 2 3 3 2 5.12.8 3 11.10.0 5 19.46.2 5 40.59.9 2 18

Jan Nijmeijer 4e 8 5 7 7 9 3 6.31.0 8 13.43.1 7 23.08.54 8 4.38.49 2 31

Wim van Oosten 5e 6 8 5 5.58.7 6 14.21.8 9 25.23.5 9 49.39.8 4 47

Jaap van Weenen 7 5 6 13.45.0 8 48.51.4 3 29

Jan Groen 5.12.3 2 10.51.0 3 18.13.6 2 2.55.56 1 8

Harm Bakker 2 3 5.26.4 4 19.43.73 4 13

Ad Roodhuizen 3 10.53.0 4 19.52.2 6 39.17.6 1 14

Jan Bos 4 4 5 13

Cor Trompetter 4 4 21.13.6 7 15

Thijs v.d. Vegt 5 7 12.35.0 6 18

Gerrit Greven 2 4 6

Arjen Guikema 6 4 10

Rob van der Wel 7 6 13
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Deze tussenstand is t.b.v. het clubblad ingekort. Voor de complete uitslag zie onze website.
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Nationale D-spelen op 6 september 2009 te Amsterdam. 
 

Meisjes D:   1000m:   Claudia Oosterkamp    3.18.28    9
e
 

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

             Senioren Games op 7 tot 12 september 2009 te Zierikzee. 
Mannen Masters M60+:  
800m:    Harm Bakker     2.38.96    3

e                         
5000m:  Harm Bakker   19.43.73    4

e
 

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

Baanwedstrijd op 10 september 2009 te Naaldwijk. 
 

Veteranen 2:  5000m:   Jan Groen    18.13.6    2
e
 

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

4
e
 Medaillewedstrijd op 11 september 2009 te Steenwijk. 

 

Jongens pupillen C 
  

  
 

Jongens pupillen C, vervolg: 
 40m 

   
  

 
hoog 

   1 Jarmo  Visser 
 

6.9     1 Simon  Ensing 1.05 

2 Luuk  Geerders 
 

7.3     2 Remco  Mulder 0.90 

3 Simon  Hermsen 
 

8.2     3 Wolter  Nijmeijer 0.80 

4 Arno  Stuiver 
 

8.3     4 Jan Coen  Herrema 0.75 

5 Jarno  Kuiper 
 

8.5     bal 
   6 Tijmen  Siertsema 

 
8.8     1 Simon  Ensing 35.93 

7 Jelle  Klein 
 

8.9     2 Jan Coen  Herrema 16.13 

hoog 
   

  
 

3 Remco  Mulder 13.88 

1 Jarmo  Visser 
 

1.00     4 Wolter  Nijmeijer 11.14 

2 Luuk  Geerders 
 

0.90   
     3 Simon  Hermsen 

 
0.90     Meisjes pupillen B 

 4 Arno  Stuiver 
 

0.85     40m 
   5 Tijmen  Siertsema 

 
0.80     1 Rosalie  Tissingh 7.1 

6 Jarno  Kuiper 
 

0.75     2 Emilia  Bombeeck 7.2 

7 Jelle  Klein 
 

0.70     3 Amber  Bekius 7.6 

bal 
   

  
 

4 Demi  Berger 7.6 

1 Simon  Hermsen 
 

20.63     5 Thirza  Kuiper 7.7 

2 Jelle  Klein 
 

17.40     6 Lysanne  Nijmeijer 7.9 

3 Tijmen  Siertsema 
 

14.35     7 Sanne  Geerders 8.1 

4 Jarmo  Visser 
 

14.09     7 Charelle van Dalen 8.1 

5 Arno  Stuiver 
 

12.18     9 Cayla  Venerius 9.2 

6 Jarno  Kuiper 
 

9.99     ver 
   7 Luuk  Geerders 

 
7.93     1 Rosalie  Tissingh 3.38 

    
  

 
2 Emilia  Bombeeck 3.15 

Meisjes pupillen C 
  

  
 

3 Amber  Bekius 3.13 

40m 
   

  
 

4 Demi  Berger 3.08 

1 Anne-Karlijn  Mos 
 

7.9     5 Sanne  Geerders 2.75 

2 Lorelei  Bombeeck 
 

9.1     6 Thirza  Kuiper 2.74 

ver 
   

  
 

7 Lysanne  Nijmeijer 2.61 

1 Anne-Karlijn  Mos 
 

3.34     8 Charelle van Dalen 2.23 

2 Lorelei  Bombeeck 
 

2.05     9 Cayla  Venerius 2.11 

bal 
   

  
 

bal 
   1 Anne-Karlijn  Mos 

 
17.01     1 Amber  Bekius 19.74 

2 Lorelei  Bombeeck 
 

8.30     2 Rosalie  Tissingh 18.00 

    
  

 
3 Emilia  Bombeeck 15.19 

Jongens pupillen B 
  

  
 

4 Thirza  Kuiper 14.42 

40m 
   

  
 

5 Demi  Berger 14.33 

1 Simon  Ensing 
 

7.3     6 Charelle van Dalen 12.84 

2 Remco  Mulder 
 

7.9     7 Sanne  Geerders 11.96 

3 Jan Coen  Herrema 
 

8.2     8 Cayla  Venerius 11.20 

4 Wolter  Nijmeijer 
 

9.3     9 Lysanne  Nijmeijer 9.75 



4
e
 Medaillewedstrijd op 11 september 2009 te Steenwijk, vervolg: 

Jongens pupillen A 
  

  
 

Meisjes junioren D, vervolg: 
  60m 

   
  

 
ver 

    1 Kristian  Mos 
 

9.5     1 Sandra  Boxum 4.05 
 2 Julian  Vreeling 

 
9.8     2 Charlotte  Roerink 3.80 

 3 Jorrit  Wubben 
 

9.9     3 Iris  Oost 
 

3.62 
 4 Obbe  Tibben 

 
10.1     4 Astrid  Wibbelink 3.54 

 5 Eric  Stuiver 
 

10.2     5 Mathilde  Spitzen 3.36 
 6 Bram  Bijdevaate 

 
10.4   

 
6 Claudia  Oosterkamp 3.22 

 7 Kevin  Boes 
 

10.4     7 Geesje  Nijmeijer 2.58 
 hoog 

   
  

 
kogel 

    1 Julian  Vreeling 
 

1.20     1 Mathilde  Spitzen 8.60 
 2 Jorrit  Wubben 

 
1.15     2 Sandra  Boxum 8.40 

 3 Bram  Bijdevaate 
 

1.10     3 Charlotte  Roerink 7.70 
 4 Kristian  Mos 

 
1.05     4 Astrid  Wibbelink 7.70 

 5 Kevin  Boes 
 

1.05     5 Iris  Oost 
 

7.24 
 6 Eric  Stuiver 

 
1.00   

 
6 Claudia  Oosterkamp 7.00 

 7 Obbe  Tibben 
 

1.00     7 Geesje  Nijmeijer 4.45 
 bal 

   
  

      1 Kristian  Mos 
 

25.62     Jongens junioren C 
  2 Kevin  Boes 

 
23.20     800m 

    3 Julian  Vreeling 
 

21.66     1 Jari van Ravenstein 2.25.7 
 4 Bram  Bijdevaate 

 
20.09     2 Martijn de Vries 2.28.4 

 5 Eric  Stuiver 
 

17.28     ver 
    6 Jorrit  Wubben 

 
14.35     1 Jari van Ravenstein 4.28 

 7 Obbe  Tibben 
 

14.25     
     

    
  

 
Meisjes junioren C 

  Meisjes pupillen A 
  

  
 

hoog 
    60m 

   
  

 
1 Ryanne  Bekius 1.30 

 1 Soraya  Servage 
 

9.3     1 Christa  Smitstra 1.30 
 2 Marije  Roerink 

 
9.7     1 Ellen  Jansen 1.30 

 3 Merel  Winters 
 

10.7     4 Wieke  Nijmeijer 0.90 
 ver 

   
  

 
kogel 

    1 Soraya  Servage 
 

3.95     1 Ryanne  Bekius 8.61 
 2 Marije  Roerink 

 
3.83     2 Christa  Smitstra 7.93 

 3 Merel  Winters 
 

3.16     3 Ellen  Jansen 6.28 
 bal 

   
  

 
4 Wieke  Nijmeijer 4.79 

 1 Soraya  Servage 
 

25.45     800m 
    2 Marije  Roerink 

 
19.19     1 Ellen  Jansen 2.32.5 

 3 Merel  Winters 
 

17.29     2 Ryanne  Bekius 3.11.6 
 

    
  

 
3 Christa  Smitstra 3.31.7 

 Jongens junioren D 
  

  
 

4 Wieke  Nijmeijer 3.51.9 
 1000m 

   
  

      1 Dennis  Nieuwenhuis 
 

4.02.5     Jongens junioren B 
  ver 

   
  

 
800m 

    1 Dennis  Nieuwenhuis 
 

3.72     1 Lowie van der Woude 2.17.1 
 kogel 

   
  

 
2 Nathan van der Heide 2.27.1 

 1 Dennis  Nieuwenhuis 
 

8.38     3 Gerdo van Dalen 2.31.3 
 

    
  

 
4 Frank  Wibbelink 2.41.1 

 Meisjes junioren D 
  

  
 

ver 
    1000m 

   
  

 
1 Nathan van der Heide 5.07 

 1 Claudia  Oosterkamp 
 

3.23.1     2 Frank  Wibbelink 4.92 
 2 Sandra  Boxum 

 
3.47.7     3 Gerdo van Dalen 4.88 

 3 Mathilde  Spitzen 
 

4.02.9     4 Lowie van der Woude 4.35 
 4 Geesje  Nijmeijer 

 
4.05.5     speer 

    5 Charlotte  Roerink 
 

4.13.9     1 Gerdo van Dalen 37.54 
 6 Iris  Oost 

 
4.21.4     2 Lowie van der Woude 27.73 

 7 Astrid  Wibbelink 
 

4.29.3     3 Nathan van der Heide 21.36 
 

    
  

 
4 Frank  Wibbelink 18.66 
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e
 Medaillewedstrijd op 11 september 2009 te Steenwijk, vervolg: 

 

Jongens junioren A 
  

  
 

L.A.-groep 
   speer 

   
  

 
3000m 

   1 Yoran van Dalen 
 

40.66     1 Anton  Costeris Sen. 9.13.9 
 

    
  

 
2 Koen de Jong JA 10.08.9 

 Mannen Masters 
  

  
 

3 Freddie Bouma M45 10.35.0 
 speer 

   
  

 
4 Wolter van der Veen M45 11.01.4 

 1 Hans Spitzen M55 33.72     5 Ad Roodhuizen M50 11.13.5 
 

    
  

 
6 Egbert Vink M35 11.36.2 

 Vrouwen Masters 
  

  
 

7 Jebbe Westerbeek M45 11.54.7 
 800m 

   
  

 
8 Ivonne  Wessels Sen. 12.17.6 

 1 Lysbeth Gijsen V40 2.55.5     9 Nynke de Lange Sen. 13.15.3 
 2 Jana Posthumus V40 3.35.1     10 Jan Nijmeijer M55 13.43.1 
 3 Tineke Boes V45 3.40.9     11 Wilma van Galen V45 13.54.3 
 4 Grietje Boxum V45 3.55.6     12 Wim van Oosten M65 14.21.8+ 
 hoog 

   
  

 
13 Simone  Westerbeek MA 14.50.0 

 1 Lysbeth Gijsen V40 1.30+     14 Trees van Veen V45 14.54.4 
 2 Jana Posthumus V40 1.15     15 Peter Wemer M45 16.40.9 
 3 Tineke Boes V45 1.05     16 Jacoline  Wemer Sen. 20.09.4 
 kogel 

   
  

      1 Lysbeth Gijsen V40 8.74+     
     2 Tineke Boes V45 6.81     
     3 Grietje Boxum V45 6.13     
     4 Jana Posthumus V40 5.57     
     ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Baanwedstrijd op 12 september 2009 te Sneek. 

        JPC: 40m: Ver: Balw.: Totaal: Plaats: 600m: Plaats: 

Jarno Kuiper 8.2 2.53 10.39 671 7e 2.34.3 4e 

JPB: 40m: Ver: Balw.: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Simon Ensing 7.3 3.49 38.06 1387 2e 3.59.8 3e 

Remco Mulder 8.2 2.85 13.14 786 11e 4.07.2 5e 

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

Rosalie Tissingh 7.1 1.00 17.30 1100 2e 4.08.3 1e 

Thirza Kuiper 7.9 0.90 13.86 826 5e 4.20.0 3e 

JPA, 1e jaars: 60m: Ver: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Jorrit Wubben 9.9 3.38 5.88 1250 3e 
  Kevin Boes 10.2 3.29 6.11 1202 5e 
  JPA, 2e jaars: 60m: Ver: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Nick Rodermond 9.5 3.62 7.58 1459 3e 4.02.1 5e 

Julian Vreeling 9.6 3.12 5.97 1249 4e 3.50.6 3e 

        Jongens D: Kogel: Plaats: Speer: Plaats: 
   Lennert Petter 7.32 4e 3.87 6e 
   Meisjes D: 60m: Plaats: 600m: Plaats: Kogel: Plaats: 

 Mathilde Spitzen 10.5 12e 2.10.7 10e 8.93 4e 
 Meisjes C: 600m: Plaats: 

     Ellen Jansen 1.49.3 3e 
     ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Hoogspring gala op 13 september 2009 te Zoetermeer. 

 
Vrouwen:  Hoogspringen:   Nikki Woudstra   1.68    6

e
 

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

Baanwedstrijd op 17 september 2009 te Spijkenisse. 
 

Mannen:  5000m:   Jan Groen   18.19.18    7
e
 



Noord Nederlandse Kampioenschappen op 19 september 2009 te Heerenveen. 

          Jongens D: 
   

  
 

Meisjes C: 
   1000m: Tim de Boer 3.11.08 2e   

 
80m: Ryanne Bekius 12.14 serie 

Hoog: Tim de Boer 1.40 4e   
 

600m: Ellen Jansen 1.45.55 2e 

Kogel: Dennis Nieuwenhuis 8.50 4e   
 

Ver: Ryanne Bekius 4.18 3e 

 
Lennert Petter 7.38 7e   

 
Kogel: Wieke Nijmeijer 4.73 6e 

Discus: Lennert Petter 22.83 3e   
 

Discus: Wieke Nijmeijer 12.38 5e 

 
Dennis Nieuwenhuis 17.47 9e   

 
Speer: Ryanne Bekius 25.37+ 1e 

Speer: Tim de Boer 34.12 2e   
  

Wieke Nijmeijer 10.43 6e 

 
Dennis Nieuwenhuis 24.16 10e   

 
Jongens B: 

   

 
Lennert Petter 21.51 12e   

 
100m: Nathan vd Heide 11.49+ 2e 

Meisjes D: 
   

  
 

200m: Nathan vd Heide 24.67 2e 

60m: Iris Oost 9.67 serie   
 

Speer: Gerdo van Dalen 39.24 4e 

60m Hor.: Mathilde Spitzen 13.31 9e   
 

Jongens A: 
   600m: Mathilde Spitzen 2.02.18 18e   

 
Hoog: Yoran van Dalen 1.75 2e 

Ver: Sandra Boxum 3.73 9e   
 

Speer: Yoran van Dalen 43.28 3e 

Kogel: Sandra Boxum 9.25 1e   
 

Vrouwen M:  
   

 
Mathilde Spitzen 8.83 5e   

 
80m Hor.: Tineke Boes 20.97 1e 

 
Geesje Nijmeijer 4.44 9e   

 
1500m: Toos de Vries 6.07.32 1e 

Discus: Sandra Boxum 21.28 4e   
  

Grietje Boxum 8.16.55 2e 

 
Iris Oost 18.28 5e   

 
Speer: Grietje Boxum 14.51 1e 

 
Geesje Nijmeijer 10.36 11e   

  
Tineke Boes 12.13 2e 

Speer: Iris Oost 18.12 6e   
 

Mannen M: 
   

 
Geesje Nijmeijer 10.61 12e   

 
100m: Hans Spitzen 14.60 4e 

Jongens C: 
   

  
 

1500m: Freddie Bouma 4.57.19 3e 

Kogel: Marco Jonkman 8.47 5e   
 

Speer: Hans Spitzen 35.22 1e 

Discus: Marco Jonkman 27.63 4e   
     ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Sluitingswedstrijd op 26 september 2009 te Leeuwarden. 
 

         JPC: 40m: Ver: Balw.: Totaal: Plaats: 600m: Plaats: 
 Jarno Kuiper 7.8 2.72 11.89 801 7e 2.28.6 4e 
 MPB: 40m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 
 Rosalie Tissingh 7.2 1.05 5.52 1215 2e 4.08.4 4e 
 Amber Bekius 7.4 0.95 4.96 1066 8e 4.23.1 6e 
 Demi Berger 7.6 1.00 4.85 1058 9e 4.40.0 8e 
 Thirza Kuiper 7.7 0.90 3.86 896 15e 4.13.2 5e 
 Lysanne Nijmeijer 8.2 0.90 3.33 772 19e 

   JPB: 40m: Ver: Kogel: Totaal: plaats: 
   Wolter Nijmeijer 10.1 1.89 3.34 364 15e 
   JPA, 1e jaars: 60m: Ver: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

 Kevin Boes 10.1 3.37 6.59 1261 8e 4.39.0 12e 
 Eric Stuiver 10.3 3.05 6.52 1165 11e 4.02.0 9e 
 JPA, 2e jaars: 60m: Ver: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 
 Nick Rodermond 10.0 3.69 7.46 1390 9e 3.53.8 5e 
 

         Meisjes D: 600m: Plaats: Kogel: Plaats: Discus: Plaats: 
  Sandra Boxum 1.55.5 3e 8.42 7e 

    Mathilde Spitzen 2.11.0 11e 8.52 6e 20.94 3e 
  Geesje Nijmeijer 2.17.0 13e 4.67 13e 10.63 9e 
  Meisjes C: 600m: Plaats: Kogel: Plaats: Ver: Plaats: Speer: Plaats: 

Ellen Jansen 1.44.6 1e 
      Wieke Nijmeijer 3.01.1 7e 5.02 6e 

  
11.73 6e 

Ryanne Bekius 
  

8.42 4e 4.27 3e 23.56 2e 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 



Clubkampioenschappen op 3 oktober 2009 te Steenwijk 

         Jongens Minipupillen 
 

40m Ver Balw. Totaal Plaats 600m Plaats 

Luuk Geerders 
 

7.3 2.68 14.31 925 1 2.41.5 2 

Jarno Kuiper 
 

7.8 2.77 10.80 791 2 2.31.2 1 

Jelle Klein 
 

8.2 2.36 16.37 741 3 3.01.3 4 

Tijmen Siertsema 
 

8.4 2.28 10.87 600 4 3.00.8 3 

         Jongens pupillen C 
 

40m Ver Balw. Totaal Plaats 600m Plaats 

Klaas  Pit 
 

7.2 3.16 18.52 1106 1 2.28.1 1 

Jarmo  Visser 
 

7.0 3.34 13.53 1103 2 2.39.1 2 

Simon  Hermsen 
 

8.0 2.49 17.45 814 3 2.40.1 3 

         Meisjes Minipupillen 
 

40m Ver Balw. Totaal Plaats 600m Plaats 

Lorelei  Bombeeck 
 

9.6 1.96 7.01 303 1 dnf 
 

         Meisjes pupillen C 
 

40m Ver Balw. Totaal Plaats 600m Plaats 

Anne-Karlijn  Mos 
 

6.9 3.17 20.23 1194 1 2.26.5 1 

         Jongens pupillen B 
 

40m Ver Balw. Totaal Plaats 1000m Plaats 

Simon  Ensing 
 

7.1 3.58 41.47+ 1479 1 3.58.3 1 

Michel  Ensing 
 

7.2 2.90 13.38 973 2 4.50.8 4 

Thomas  Smits 
 

7.8 2.80 11.73 815 3 4.39.8 3 

Remco  Mulder 
 

8.0 2.76 13.39 803 4 4.11.8 2 

Wolter  Nijmeijer 
 

9.4 2.19 10.74 450 5 5.55.7 5 

         Meisjes pupillen B 
 

40m Ver Balw. Totaal Plaats 1000m Plaats 

Rosalie  Tissingh 
 

7.1 3.45 14.99 1130 1 4.22.6 2 

Demi  Berger 
 

7.3 3.16 16.74 1060 2 4.44.1 4 

Amber  Bekius 
 

7.3 2.92 17.19 1018 3 4.40.4 3 

Emilia  Bombeeck 
 

7.0 2.94 11.30 984 4 4.48.1 5 

Thirza  Kuiper 
 

7.6 2.84 11.68 856 5 4.12.5 1 

Sanne  Geerders 
 

7.8 2.72 8.44 733 6 5.14.5 6 

Lysanne  Nijmeijer 
 

7.8 2.62 8.17 707 7 5.40.6 7 

Anne  Stam 
 

8.2 2.42 13.00 697 8 dns 
 

         Jongens pupillen A 
 

60m Ver Balw. Totaal Plaats 1000m Plaats 

Kristian  Mos 
 

9.2 3.67 29.60 1461 1 3.54.2 1 

Nick  Rodermond 
 

9.3 3.71 24.77 1393 2 4.04.4 3 

Julian  Vreeling 
 

9.4 3.60 25.01 1357 3 4.00.0 2 

Kevin  Boes 
 

10.5 3.60 23.61 1176 4 4.46.6 7 

Bram  Bijdevaate 
 

10.4 3.25 20.01 1072 5 4.28.3 4 

Eric  Stuiver 
 

10.4 2.97 21.89 1042 6 dns 
 Jorrit  Wubben 

 
10.1 3.16 14.53 1011 7 4.45.7 6 

Obbe  Tibben 
 

10.4 3.05 17.67 998 8 4.36.7 5 

         Meisjes pupillen A 
 

60m Ver Balw. Totaal Plaats 1000m Plaats 

Soraya  Servage 
 

9.2 3.86 23.41 1423 1 4.07.7 1 

Marije  Roerink 
 

9.6 3.65 17.81 1237 2 4.12.8 2 

         Jongens junioren D 
 

80m 1000m Ver Kogel Discus Totaal Plaats 

Tim de Boer 
 

12.0 3.33.4 3.79 8.69 20.41 2042 1 

Dennis  Nieuwenhuis 
 

12.5 4.12.9 3.73 8.66 16.44 1684 2 

Ernst  Luijten 
 

12.0 4.10.3 3.58 5.93 13.86 1520 3 

Lennert  Petter 
 

14.9 dns 2.92 7.30 17.39 965 4 

         

         

      
Vervolg volgende blad. 



Clubkampioenschappen op 3 oktober 2009 te Steenwijk, vervolg: 

         Meisjes junioren D 
 

60m 600m Ver Kogel Discus Totaal Plaats 

Sandra  Boxum 
 

8.9 1.56.8 3.78 8.77 20.34 2133 1 

Claudia  Oosterkamp 
 

9.5 1.52.4 3.35 6.75 15.28 1787 2 

Charlotte  Roerink 
 

9.1 2.13.4 3.75 7.65 15.17 1759 3 

Iris  Oost 
 

9.4 2.24.7 3.58 7.99 17.26 1641 4 

Mathilde  Spitzen 
 

10.2 2.12.4 3.12 9.23 19.20 1632 5 

Astrid  Wibbelink 
 

10.1 2.17.3 3.59 7.65 15.15 1532 6 

Marte  Naaktgeboren 
 

10.5 2.34.9 2.99 6.30 11.51 1063 7 

Geesje  Nijmeijer 
 

11.3 2.34.3 2.28 3.81 7.04 534 8 

         Jongens junioren C 
 

100m 800m Ver Kogel Discus Totaal Plaats 

Jan de Jong 
 

13.2 2.47.4 4.71 9.88 22.97 2455 1 

Lukas  Wijnen 
 

14.0 2.51.0 3.90 6.57 16.94 1872 2 

Vincent  Spitzen 
 

15.5 3.19.0 3.74 7.77 23.68 1692 3 

Allaerd  Petter 
 

16.4 3.05.0 3.75 6.66 20.17 1567 4 

         Meisjes junioren C 
 

80m 600m Ver Kogel Discus Totaal Plaats 

Ryanne  Bekius 
 

11.7 2.12.9 4.31 8.98 19.77 2027 1 

Ellen  Jansen 
 

11.8 1.51.4 4.06 6.27 12.36 1891 2 

Christa  Smitstra 
 

12.3 2.19.0 3.63 8.31 18.39 1697 3 

Marjolein  Visser 
 

13.0 2.14.0 3.69 5.52 15.57 1449 4 

Wieke  Nijmeijer 
 

15.0 3.01.7 2.61 4.88 10.29 583 5 

         Jongens junioren B 
 

100m 1500m Hoog Kogel Speer Totaal Plaats 

Joey  Woudstra 
 

12.4 5.41.1 1.75 9.62 32.05 2098 1 

Gerdo van Dalen 
 

13.3 5.55.1 1.50 10.83 39.55 1853 2 

Lowie van der Woude 
 

13.9 4.51.7 1.60 8.28 31.73 1844 3 

Nathan van der Heide 
 

11.7 5.54.9 dns 7.52 21.61 1186 4 

Frank  Wibbelink 
 

13.7 6.06.5 1.45 6.55 20.97 1034 5 

         Jongens junioren A 
 

100m 1500m Hoog Kogel Speer Totaal Plaats 

Yoran van Dalen 
 

12.4 5.40.1 1.70 9.82 40.33 2201 1 

         Mannen Senioren 
 

100m 1500m Hoog Kogel Speer Totaal Plaats 

Sander  Zwerver 
 

14.7 6.37.9 1.45 7.84 26.73 1011 1 

Pascal de Lange 
 

14.6 6.39.6 1.30 8.99 26.66 952 2 

         Mannen Masters 
 

100m 1500m Hoog Kogel Speer Totaal Plaats 

Hans Spitzen M55 14.0 6.19.0 1.35 8.87 34.01 1274 1 

         Vrouwen Masters 
 

100m 800m Hoog Kogel Speer Totaal Plaats 

Trijntje Dijkstra V45 15.4 dns 1.15 7.37 17.36 1293 1 

Tineke Boes  V45 17.4 3.40.7 1.05 6.94 13.11 928 2 

Jana Posthumus  V40 17.3 3.38.8 1.10 5.95 12.45 919 3 

Grietje Boxum  V45 23.7 3.53.0 0.95 6.05 12.55 590 4 

         Jongens C 
  

Kogel Discus Speer 
   Marco Jonkman 

  
8.73 29.34 18.33 

   

         Mannen Masters 
 

100m Kogel Discus Speer 
   Harm Bakker  M60 15.4+ 

      Hens Hes  M65 
 

8.16 24.57 15.41 
   Feico Jansma  M65 

 
9.10 34.16 

    

         

         

      
Vervolg volgende blad  



Clubkampioenschappen op 3 oktober 2009 te Steenwijk, vervolg: 

         L.A.competitie 
 

1500m Plaats 
 

3000m Plaats 
  Jesse Nijboer JB 4.55.5 1 

 
10.23.8 1 

  Klaas vd Veen M50 4.56.4 2 
 

10.29.0 2 
  Jan Nijmeijer M55 6.38.9 5 

 
13.54.2 5 

  Gerjan Petter Sen. 5.21.9 3 
     Jan de Lange M55 5.32.3 4 
     Wolter vd Veen M45 

   
11.02.7 3 

  Jan Willem Krom Sen. 
   

12.27.5 4 
  

         Familie estafette 
        

         Dom - lomp en famous Yoran Gerdo Nathan 45.02 1e 
   Doe maar wat Jesse Jan de J Lowie 48.86 2e 
   De woody's Marijke Nikki Joey 50.25 3e 
   De Bergers Demi Gerdy Edwin 53.21 4e 
   De Spetters Lennert Allaerd Gerjan 53.62 5e 
   Fam Spitzen Mathilde Vincent Hans 56.29 6e 
   De Beekstraa's Amber Christa Ryanne 57.17 7e 
   Rood Grietje Charlotte Sandra 57.21 8e 
   Mooi Wark Julian Nick Richard 57.63 9e 
   Achtervelders Rosalie Trijntje Marchel 59.10 10e 
   Fam. Ensing Wouter Simon Erik 59.60 11e 
   De vriendelijke Mulders Ger Remco Peter 59.65 12e 
   No Name Jorrit Ermst Eline 1.02.54 13e 
   De Gogo's Stijn Nick Iris 1.03.26 14e 
   De Zwervers Nel Jan N Sander 1.04.09 15e 
   De Bende van Bijdevaate Daan Thijs Bram 1.07.48 16e 
   De Kuperties Arno Wilma Thirza 1.08.64 17e 
   De Starters Wolter Wieke Geesje 1.10.20 18e 
   De 3 Generaties Kevin Jan de L Pascal 1.11.40 19e 
   Fam. Geerders Nynke Sanne Luuk 1.15.86 20e 
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Deltion Tweekampspecial op 19 september 2009 te Harderwijk. 

 
Mannen Masters:   400m:    Harm Bakker    1.10.15   3

e
 

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



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zaterdag 22 augustus Bovensmilde zondag 6 september Tilburg  NK wegloop

Hs 1/2 mar 2e Egbert Vink 1.29.27 JA 10km 7e Jesse Nijboer  jb 36.43

H40 1/2 mar 7e Freddie Bouma 1.29.40

D35 10km 3e Annelies van Buiten 51.28 zaterdag 12 september Emmeloord  FP-run

Hs 12,8km 10e Stefan Postma 44.09

Dinsdag 25 augustus Diever 8e brinkloop 19e Egbert Vink 50.10

H 10km 2e Klaas de Haan 39.04 22e Jeroen Vink 54.18

5e Jan de Lange 41.11 H40 12,8km 5e Peter Visser 42.42

29e Willem Fokkert 50.10 16e Heerke Postma 49.52

17e Freddie Bouma 50.14

dinsdag 25 augustus Berkum 19e Klaas de Haan 50.30

D recr 10km 146e Henny Lukens 59.31 33e Bert Slagter 58.41

D 5km 2e Jazlin Ruinemans 21.46 H50 12,8km 6e Klaas vd Veen 47.45

10e Eddy Oosterkamp 50.59

donderdag 27 augustus De Wijk H60 12,8km 1e Harm Bakker 52.28

H 10km 3e Jan Scheenstra 34.05 9e Arjen Guikema 1.00.54

H40 10km 5e Heerke Postma 39.41 12e Wim v Oosten  65+ 1.05.21

H 5km 1e Stefan Postma 16.18 Ds 12,8km 7e Jazlin Ruinemans 54.51

5e Patrick Postma jb 17.11 D35 12,8km 7e Toos de Vries 1.01.19

92e Rob vd Wel 30.22 10e Margreet Wagteveld 1.02.39

D 5km 31e Ina Gerding 30.59 16e Annelies van Buiten 1.05.22

36e Grietje Boxum 32.18 19e Wilma van Galen 1.07.22

me 2,5km 9e Sandra Boxum 11.33 20e Adri Sluis 1.07.34

22e Trees van Veen 1.11.03

zaterdag 29 augustus Sneek H recr 12,8km 36e Ron Bos 52.57

H45 20km 18e Eddy Oosterkamp 1.25.44 237e Thijs vd Vegt 59.36

D35 20km 12e Annelies van Buiten 1.46.26 656e Peter Wemer 1.16.27

D45 20km 7e Adri Sluis 1.54.28 692e Rob vd Wel 1.22.36

D recr 12,8km 40e Tiny de Jong 1.06.02

zondag 30 augustus Schalkhaar 196e Ina Gerding 1.22.36

H 10km 1e Jan Scheenstra 33.26

zaterdag 19 september Hattem

woensdag 1 september Zuidwolde D 4 mijl 4e Jazlin Ruinemans 21.06

H40 5km 5e Heerke Postma 19.11

7e Eddy Oosterkamp 19.49 zondag 20 september Zaandam (Dam tot Dam)

D 5km 2e Jazlin Ruinemans 20.34 H 10 mijl ? Jeroen Vink 1.14.00

H 5km 3e Stefan Postma 16.56

6e Patrick Postma jb 17.56 zaterdag 26 september Middelharnis

me 12/13 1km 1e Claudia Oosterkamp 3.22 H50 10km 4e Jan Groen 39.03

zaterdag 5 september Ruinerwold zaterdag 26 september  Joure (Merkeloop)

H 10km 2e Jan Scheenstra 33.27 Hs 10km 2e Stefan Postma 35.09

H40 10km 3e Heerke Postma 38.37 7e Patrick Postma  jb 37.17

7e Eddy Oosterkamp 39.59 H45 10km 6e Heerke Postma 38.52

17e Berry Pees 42.48 D45 10km 5e Adri Sluis 53.30

H 5km 1e Stefan Postma 16.42 H 16,6km 25e Freddie Bouma 1.16.20

5e Patrick Postma  jb 17.28 26e Jan Bos z.t.

6e Klaas vd Veen 50+ 17.54 D 16,6km 7e Annelies v Buiten 1.28.10

 23e Jebbe Westerbeek 45+ 20.42 8e Tiny de Jong 1.28.20

25e Trees van Veen 1.45.08

zaterdag 5 september  Appelscha jo 1,5km 1e Jari van Ravenstein 4.54

H 1/2 mar 13e Freddie Bouma 45+ 1.27.25 me 1km 9e Lara van ravenstein 4.32

D35 10km 5e Adri Sluis 45+ 57.59

D 5km 3e Grietje Boxum 45+ 32.27

me 5km 3e Sandra Boxum 29.17

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

Geef daarom uw gelopen tijd aan ons door.

Samen maken we deze pagina mogelijk.

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



KOMENDE BAAN- EN LOOPWEDSTRIJDEN
 

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

Telefoon: 0513-688058. Banknummer: 36.12.20.030.

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

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

Inschrijven boslopen/coopertesten Start'78: Ella de Jong, Tel: 0521-516589 E-mail: ella-dejong@planet.nl

Inschrijven andere Start-wedstrijden: Riki Creemers: Tel: 0527-231945 E-mail: riki-start78@hotmail.com

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

t/m 25 oktober 2009, zie clubblad september 2009, of www.start78.nl

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

25 oktober Bourtange wegloop 21,1km-15km-10km-5km 14.00 uur

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

25 oktober Enschede indoor alle klassen 11.00 uur

25 oktober STEENWIJK wegloop: De tijd van je levenloop 02.00 uur

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

31 oktober Dwingeloo AVD-cross alle klassen 11.15 uur

31 oktober Edam baan senioren/masters/junioren-ABC werpen (instuif) 11.00 uur

31 oktober Franeker wegloop 21,1km-16,1km-12km-9km-5km 11.00 uur

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

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

31 oktober Zutphen baan masters werp-5-kamp 11.00 uur

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

01 november Sneek wegloop 8,5km 11.00 uur

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

07 november Dronten crossloop 9km 10.30 uur

07 november Epe wegloop 21km-10km-5km 13.30 uur

07 november Groningen plantsoenloop 8km-4km-1km 13.00 uur

07 november Heerenveen heideloop 8km-3km 10.30 uur

07 november TUK-WOLDBERG 1e bosloop alle klassen 11.00 uur

07 november Utrecht indoor junioren/pupillen 10.00 uur

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

11 november Glimmen wegloop 42,2km-38,2km-34,3km-30,3km-26,3km 11.00 uur

12 november Zwolle baan 5000m-coopertest 19.30 uur

14 november Amsterdam indoor junioren-CD 11.00 uur

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

14 november Ommen crossloop 10km-5km-2,5km-1,2km 13.30 uur

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

14 november Stadskanaal indoor alle klassen 09.30 uur

14 november Stadskanaal wegloop 10km 14.00 uur

15 november Leeuwarden 1e wedstrijd runningcenter crosscircuit alle klassen 11.30 uur

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

21 november Heerde indoor junioren-CD/pupillen 09.00 uur

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

21 november Zwolle wegloop 42,2km 10.15 uur

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

25 november Sappemeer wegloop 42,2km-38km-33,8km-29,6km-25,4km 11.00 uur

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

28 november Wommels wegloop 21,1km-10km-5km 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.    






