


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: 18,00-19,00 Pup B/C en Mini Gymzaal Eekeringe Ina

18.00-19.15 pupillen t/m A 1e jaars Oerthebaan Marchel/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/Else/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 850 881 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
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In dit nummer 

 

Redactioneel 
door Sietske Sterkenburgh 

 
 

Beste lezers, 
 
 

Zo we kruipen weer steeds iets dichter naar de donkere 
dagen voor Kerst. Maar natuurlijk hebben we daarvoor 
nog ons echte Nederlandse feest “Sinterklaas”. Dat wordt 
weer dichten geblazen. Maar daar staat tegenover dat je 
natuurlijk lekker pepernoten en chocoladeletters kunt 
eten. Maar wel met mate anders wordt het hardlopen zo 
zwaar. 
 
Ondanks dat het baanseizoen is gestopt en de 
crosslopen nog maar net begonnen zijn, hebben we toch 
veel mooie verslagen en stukken mogen ontvangen. 
 
Iets waar Start ’78 trots op mag zijn is de organisatie van 
de tijd van je leven loop. Dit is een succes geworden en 
daar neem ik mijn petje voor af. Over deze bijzondere 
loop is een mooi verslag geschreven, en ook reacties van 
deelnemers aan deze loop kun je vinden in deze Starter. 
 
En Start ’78 zit niet stil want de Running cross staat weer 
in het verschiet en op 30 december wordt weer de 
recreatieve duurloop georganiseerd, waarna daarna een 
stamppotmaaltijd wordt georganiseerd. 
 
Het trainingsweekend op Texel is ook een succes 
geweest. Iedereen kon hier op zijn eigen niveau trainen. 
We hopen in de volgende Starter hier een verslag van te 
hebben. 
 

Zoals je van de Starter gewend bent, kun je vele vaste 
rubrieken vinden zoals: Het estafettestokje, De Jeugd van 
tegenwoordig, Rode wijn en naaldhakken en Gerstenat 
en vette friet. En niet te vergeten de uitslagen met de 
wedstrijdkalender. 
 
 

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

 
Leden, 
Afgelopen weken hebben we twee 
onderzoekjes uitgevoerd. 
Het eerste was een 
tevredenheidsonderzoek voor de Starter. 
We willen graag inzicht hebben in wat 
jullie van de starter vinden en wat we 
kunnen verbeteren. De resultaten worden 
nu verwerkt en als het lukt in het volgende 
clubblad gepresenteerd. 
 
Het tweede, minstens zo belangrijke, was 
een onderzoek naar wat jullie als 
vrijwilliger bereid zijn te doen voor onze 
club.  Ik moet zeggen dat de respons voor 
dat onderzoek me wat tegenviel. Veel 
mensen bleken niet bereid ter plekke een 
formuliertje in te vullen, en ondanks 
beloftes dat ze dat thuis zouden doen heb 
ik tot nu toe weinig gele briefjes 
teruggezien. Dat is jammer, maar het kan 
nog steeds! Gooi je briefjes in de 
brievenbus naast de ingang van het 
clubhuis, dan vind ik ze wel. Het doel van 
het vrijwilligersonderzoek is het meer 
evenredig spreiden van de lasten. 
Momenteel gebeurt te veel werk door te 
weinig mensen. We zouden dat graag 
anders zien. Het onderzoek is een poging 
van ons om vraag en aanbod aan elkaar 
te koppelen. We kunnen dan gerichter 
mensen benaderen. Dat is voor jullie 
leuker, want je wordt niet gevraagd voor 
dingen die je niet leuk vindt, en het is voor 
ons handiger, want we weten wie we 
moeten hebben.  
 
De baan. 
De baan is inmiddels zo goed als gereed. 
Er is een keuring uitgevoerd waarbij enige 
oneffenheden aan de rondbaan zijn 
waargenomen. Deze zijn inmiddels 
vlakgestreken. Nu moet er alleen nog iets 
gebeuren aan de discusring en aan de 
kogelring. Daar wordt aan gewerkt. 
Zoals ik al eens eerder heb gemeld zullen 
we het hoogstwaarschijnlijk deze winter 
met een onverlicht toegangspad moeten 
doen. Dat is erg jammer, we doen wat we 

kunnen, maar het zal niet anders zijn deze 
winter. 
 
Verder heb ik niet zo veel nieuws deze 
keer. Het feestseizoen is weer 
losgebarsten, we hebben Halloween 
gehad, sint Maarten en die andere sint is 
ook weer in het land met zijn knechten. 
Daar komen bij ons thuis dan nog een 
paar verjaardagen tussendoor, dus jullie 
begrijpen: ik moet weer meer gaan 
trainen. Je kunt niet onbeperkt lekkers 
naar binnen blijven werken en dan ook 
nog stil blijven zitten. Dat loopt niet goed 
af. 
Alvast een goed voornemen zullen we 
maar denken. 
 
Veel sportplezier. 
 
 
 

Het Bennie O Vut gevoel 
Door Bennie Overvelde 

 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor hun 
inbreng vóór en tijdens het VUT gevoel 
feestje van mijn Retire uittreden of de 
uitauguratie van gedane arbeid. 
Het was geweldig dat jullie in deze grote 
getale kwamen opdraven om het zo maar 
uit te drukken. Sannie en ik hebben er van 
genoten. 
 
Ook de sportief wandelgroep heeft zijn of 
haar inbreng getoond door een passend 
verhaal in of voor te zingen en dat was 
ook voor ons een grote verrassing. 
Bedankt voor die bloemen, kaarten, C.D’s 
en overlevingspaketten. 
 



 

4  starter 08 

 

Jarig in december 
 

  

      

 Alsnog en alvast van harte gefeliciteerd en  

een fijne dag toegewenst namens 'Start 78'  

       

       

      
 

      

 

1-12 Helma Wemer 10-12 Henk Veenstra 20-12 Loes Moonen 

2-12 Iddo de Jong 11-12 Folkert Braad 21-12 Marry van Oosten 

3-12 Tom Biermans 11-12 Jolanda Eggink 21-12 Obbe Tibben 

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

5-12 Maria Elslo  14-12 Harry van Dalfsen 24-12 Willem Fokkert 

5-12 Lowie van der Woude 15-12 Helga Dekker 27-12 Alien Stuifzand 

6-12 Renie Kroon 15-12 Nikki Groen  28-12 Marten Algra  

7-12 Ron Bos  15-12 Ivonne Wessels 28-12 Roelie Rozendal 

7-12 Else Henneke 15-12 Merel Winters 28-12 Alie Smook  

7-12 Patricia Schram 17-12 Marte Naaktgeboren 29-12 Jan de Lange 

10-12 Trijntje Halman 18-12 Edwin de Boer 30-12 Corien Zwerver 

10-12 Jan Pol  18-12 Ineke van Dalfsen    

         

         

Nieuwe leden        

Lianne Servage-Vellekoop - Recreant Nikki Groen - Junior C  

Michelle Gjattema - Pupil C   Jari Woldring - Junior D  

Lorelei Bombeeck - minipupil   Thomas Smits - Pupil B  

Klaas Pit - Pupil C        

 
 

 
 

 
JURYCURSUS  ALGEMEEN 

 
Van de atletiekunie heb ik het bericht ontvangen, dat er op zaterdag 21 en 28 november 
2010 een jurycursus-algemeen is in Assen. 
Aan het einde van de 2e dag is de eindtoets. 
 
De cursus wordt in de praktijk gegeven. 
Ben je belangstellend en kan je niet wachten tot er weer een cursus bij ons georganiseerd 
wordt, geef je dan op bij mij voor 21 november 2010. 
 
Nel Zwerver, tel: 0521-381285 
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Een kijkje achter de 
schermen… 

Door Sophia Robbertsen 

 
Jee, wat vliegt de tijd weer. De kopijdatum 
komt er weer aan. Dit kunnen wij ook 
merken op onze email. De stukjes komen 
weer binnen. Naast de vaste rubrieken 
komen er ook andere stukjes binnen. Erg 
leuk en ze zijn altijd zeer welkom! Ik 
verzamel alle stukjes in de juiste map, 
zodat ze niet verdwijnen tussen al die 
andere email. 
 
En dan is het ook zo weer 
woensdagavond en is er de vergadering. 
Snel alle stukjes uitprinten en al een 
beetje op volgorde leggen. Rond de klok 
van 20.00 gaan we beginnen. Meestal is 
het bij ons thuis vanwege de kids (dat 
scheelt weer oppas), maar het gebeurt 
ook weleens bij Sietske of Folkert. In de 
lammerentijd is het vaak bij Folkert. Het is 
erg leuk om dan ook een kijkje te nemen 
bij de lammetjes. Afgelopen jaar hebben 
we zelfs lammetjes geboren zien worden. 
Helaas was het de eerste keer een dood 
lammetje. Gelukkig de tweede keer een 
gezond lammetje. Erg mooi om te zien. Bij 
Sietske zijn dan weer de geitjes aan de 
beurt. Zo zie je maar, we zijn niet alleen 
maar aan het vergaderen. 
 
We beginnen natuurlijk om 20.00u met 
een kopje thee en een lekkere koek (dat 
trainen we er wel weer eens van af) Even 
gezellig kletsen en dan aan de slag. Alle 
stukjes worden doorgenomen en bekeken 
of ze geschikt zijn voor de starter. Als we 
erg weinig kopij hebben dan brainstormen 
we over wat voor activiteiten er zijn 
geweest en wie er aan heeft 
deelgenomen. Zo kunnen we nog wat 
mensen benaderen.  Ook het internet 
heeft veel info over bv blessureleed en 
kleding. De laatste paar keer zijn we druk 
geweest met de vragen voor de enquête. 
Na veel kletsen is het dan ook zo weer 
21.00u. Nog even nababbelen en dan gaat 
iedereen weer naar huis. 
 
In de dagen daarna wordt de starter in 
elkaar gezet. Dit vergt even tijd. Dat is 

soms flink puzzelen met het aantal 
pagina’s, maar het lukt altijd. Als laatste 
maken we er een pdf bestand van. Nu kan 
het naar de drukker en kan Hendrik-Jan 
de starter op de website zetten. Het is nu 
wachten op de drukker. Folkert haalt de 
starters op en splitst deze in een stuk voor 
Wolvega en omstreken en in een gedeelte 
voor Steenwijk en omgeving. Folkert 
brengt het gedeelte van Steenwijk naar 
Gerrit Greven. Hij doet dit sinds kort en 
daar zijn we reuze blij mee. Folkert en 
Gerrit stikkeren de starters en leggen ze 
op de stapels van de verschillende 
bezorgers. Hup de auto in en een rondje 
langs de bezorgers maken. Als allerlaatste 
is er dan de taak van de bezorgers om de 
starter rond te brengen in hun wijk. 
 
Bij deze willen ik namens de redactie 
iedereen bedanken die meehelpt om de 
starter bij de leden te krijgen, zonder jullie 
hulp lukt dat niet. 
 
Uit de enquête blijkt dat er best mensen 
willen helpen in de redactie of bij het 
bezorgen. Lijkt het je leuk om dit te doen, 
neem dan contact met ons op via het 
emailadres/telefoonnr voorin de starter.    
 
 

Lopers en vrijwilligers 
gezocht voor de Running 
Center Cross op zondag 

13 december 
Door de wegwerkers (Rudy, Trees, Grietje, 

Frenk en Jaap) 

 
Op zondag 13 december vindt,  inmiddels 
voor de derde keer, de Running Center 
Cross plaats op de Woldberg. Dit is de 
tweede loop in een circuit van 4. Op 15 
november is de openingsloop in 
Leeuwarden. Op 10 januari is de derde 
loop in Bakkeveen. En op 14 februari 
wordt de reeks traditiegetrouw afgesloten 
in Appelscha.  
 
Je kunt je inschrijven voor het hele circuit, 
maar ook voor één of enkele lopen.  Voor 
nadere informatie liggen er folders in de 
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kantine van onze atletiekvereniging of kun 
je kijken op www.lopen.nu.  
 
Om 11.30 uur is de start van de 
recreanten. Aan deze loop, van minimaal 
één ronde van 1920 meter en maximaal 5 
ronden of een uur, kan iedereen mee 
doen. De lopen die daarna volgen zijn 
voor licentiehouders.  
 
Inschrijven kan, tot 30 minuten voor de 
start, bij camping De Kom. Vorig jaar 
hebben ca 360 lopers deelgenomen op De 
Woldberg. Ook dit jaar hopen we weer op 
veel deelname. Dus lopers, ga de 
uitdaging aan. Je kunt het lopen van een 
cross al een keer uitproberen op een 
zaterdagmorgen tijdens één van onze 
eigen boscrosses (zie de aankondiging op 
de website van Start78). 
 
Maar om dit mogelijk te maken, hebben 
we natuurlijk ook vrijwilligers nodig die b.v.  
op een post langs de route staan om de 
lopers de weg te wijzen. Je bent van harte 
uitgenodigd om je hiervoor aan te melden. 
Kun je niet de gehele dag meehelpen, 
maar b.v. wel alleen ’s morgens of ’s 
middags, dan stellen we dat ook zeer op 
prijs. Je kunt je aanmelden bij één van de 
Wegwerkers of via het mailadres 
jdhalvemarathon@live.nl.  
 
We hopen ook dit evenement weer tot een 
geslaagd evenement te maken, maar dat 
lukt niet zonder de inzet van de nodige 
mensen uit onze vereniging. Van harte 
aanbevolen dus. 
 
 

De 30 van de 30
ste

 op 30 
december 2009 

 
Na het succes van de afgelopen jaren 
organiseren we ook aan het einde van dit 
jaar weer de 30 van de 30ste, welke zoals 
gewoonlijk zal plaatsvinden op 30 
december. 
 
Er zijn weer prachtige routes uitgezet. De 
route en de snelheid wordt bepaald door 
een voorloper. Bij de duurlopen zijn 
onderweg verversingsposten aanwezig. 
 

Na afloop is er gelegenheid tot douchen 
en het nuttigen van een oudejaarsdrankje. 
Tijdens de nazit vindt de prijsuitreiking 
plaats van de LA-competitie plaats. 
 
 
Het volledige programma luidt: 
 

Gezellige duurlopen van 30 km 
en 10 km 
Voor lopers met respectievelijk meer en 
minder kilometers in de benen 
 

Een wandeling van 10 km 
Voor de sportieve wandelaars 
 
De 30 km zal afhankelijk van de opkomst 
in twee groepen worden gelopen: 

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

 De tweede groep vertrekt om 13:15 
uur en loopt in een tempo van 11 à 12 

km/h. 
 
De 10 km wordt eveneens in twee 
groepen gelopen: 

 De sportieve wandelgroep vertrekt om 
13:30 uur. 

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

 
Alle groepen vertrekken vanaf de kantine 
van av Start ’78 aan de Middenweg 22 te 
Steenwijk. Mogelijk verplaatsen we ons 
eerst met de auto een eindje verderop 
naar de werkelijke start en finish! 
 
De deelname aan de duurlopen en de 
wandeling is geheel gratis en ook 
toegankelijk voor niet-Start ’78 leden. 
Opgave vooraf is niet nodig. 
 
 
Voor meer informatie over het lopen: 
Folkert Sterkenburgh 
Tel. (0513) 682524 
Email: fsterkenburgh@gmail.com 
 
Voor meer informatie over het wandelen: 
Bennie Overvelde 
Tel. (0561) 615687 
Email: b_overvelde@hotmail.com 

http://www.lopen.nu/
mailto:jdhalvemarathon@live.nl
mailto:fsterkenburgh@gmail.com
mailto:b_overvelde@hotmail.com
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Na de 30 van de 30e biedt de kantinecommissie jullie 
het volgende 

aan………………………………………………………… 
 
 
 

STAMPEND HET JAAR UIT 
MET EEN 

STAMPPOTTENBUFFET. 
 
 
 

Op woensdag 30 december 2009 vanaf 18.00 uur 
 
 

In de kantine van Start’78 stampen we het oude jaar uit met een heerlijk stamppottenbuffet. 
 

Daarna kunnen wij onder het genot van heerlijke muziek uit ons oprichtingsjaar 1978 nog 
even het oude jaar overdenken en met elkaar een biertje drinken, wat kletsen en misschien 
nog even de voetjes van de vloer doen… 

 
Heb je zin om erbij te zijn? Meld je dan aan tot uiterlijk vrijdag 18 december op 
rob.vanderwel@home.nl 
 
Voor het stamppottenbuffet met daarna nog een kopje koffie of thee, vragen wij € 12,50,- per 
persoon. Eventuele andere drankjes zijn voor eigen rekening. 
Inschrijving voor maximaal 40 personen, dus…. vol is vol. Geef je dus zo spoedig mogelijk 
op als je er zeker van wilt zijn er bij te kunnen zijn. 
 
Let op: inschrijven betekent betalen, óók als je onverhoopt niet komt. Degenen die komen 
krijgen een kaart en rekenen aan het einde van de avond of bij het weggaan contant af. 
 
 

Impressie van De Tijd van 
je leven loop 

Door de wegwerkers (Rudy, Frenk, Trees, 
Grietje en Jaap) 

 
Wat een fantastisch loopevenement was 
dat in de vroege ochtend van 25 oktober. 
Met enige aarzeling waren we de 
uitdaging aangegaan. Een loop die om 2 
uur ’s nachts van start gaat, welke malloot 
komt daar nou op af? Toch maar 
doorgezet en afgesproken dat we in ieder 
geval met ons vijven zouden gaan lopen 
als er geen belangstelling van anderen 
zou zijn. Dit laatste bleek niet aan de orde. 
Met de aanmelding door bijna 160 

‘malloten’ moesten we de inschrijving 
enkele dagen voor 25 oktober sluiten. 
Vanwege brandvoorschriften bij De 
Rechter moest het aantal inschrijvers 
beperkt blijven. Jammer om mensen te 
moeten teleurstellen. Maar mooi dat de 
uitgebreide publiciteitscampagne kennelijk 
zijn vruchten afgeworpen heeft. Via flyers, 
posters, de Steenwijker Courant, de 
SLOS, Runnersweb, Runnersworld, 
diverse loopkalenders en –sites, mail en 
niet in de laatste plaats via mond op mond 
reclame, is geprobeerd het evenement 
breed onder de aandacht te brengen. Met 
dank aan iedereen die hieraan 
meegewerkt heeft, is dat kennelijk gelukt. 

mailto:rob.vanderwel@wanadoo.nl
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Tijdens de voorbereidingen op 
zaterdagmiddag bij De Rechter, merken 
we dat de lokale bevolking ook weet heeft 
van deze loop. Ook het inrichten van een 
speciale website op de site van Start78, 
waarop route, deelnemers, vrijwilligers, 
enz, bijgehouden worden, brengt het 
nodige enthousiasme teweeg. Er komen 
leuke reacties uit diverse delen van 
Nederland. Er wordt gevraagd naar 
overnachtingsmogelijkheden en of een 
geblesseerde loper ook een fiets bij ons 
kan lenen om met een loopmaatje mee te 
fietsen. Geen probleem. 
 
Na de Wallenloop van 12 augustus storten 
we ons op de uitwerking van de plannen. 
De vergunning wordt aangevraagd. Een 
spannende exercitie. Want zonder 
vergunning kan deze loop geen doorgang 
vinden. Onder voorwaarde dat we zorgen 
voor voldoende veiligheid van lopers en 
medewerkers, beperken van geluids-
overlast en korte lijnen met politie, wordt 
de vergunning verstrekt. Nu kunnen we 
echt aan de slag. 
 
Er wordt overlegd met De Rechter. Men 
wil minimaal 75 deelnemers om een aantal 
uren langer open blijven rendabel te laten 
zijn. 
 
Er worden sponsoren gezocht en op zeer 
korte termijn gevonden. We bedanken 
hoofdsponsor grandcafé De Rechter, 
subsponsoren Stomerij Clean Inn, 
Kachelbrandhout, Apetito, b’ulahprint, Mc 
Donalds en buitengoed Fredeshiem en 
sympathisant drankenhandel Mitra voor de 
financiële ondersteuning. 
 
Er wordt een bijpassende herinnering 
gevonden in de vorm van een 
mijnwerkerslampje. Er wordt contact 
gelegd met de EHBO. Zij zeggen toe om 
met 2 personen aanwezig te zullen zijn. 
 
De route wordt exact vastgesteld. 
Besloten wordt om twee afstanden te 
kiezen, 11 en 17 km, waarmee lopers van 
verschillend niveau tenminste een uur 
onderweg kunnen zijn. Want als de klok 
om drie uur een uur terug gaat, is het 
natuurlijk jammer wanneer je nog net 
binnen het uur finisht. Dan wordt een PR,  

en daarmee de ‘de tijd van je leven’, nog 
geen werkelijkheid. En er wordt op 
uitgebreide schaal vrijwilligers geworven. 
Uiteindelijk vinden we 35 mensen bereid 
om hun medewerking te verlenen als 
evenementbegeleider, starter, uitslagver-
werker, jurylid en tijdwaarnemer, 
verkeersregelaar en wegwijzer. Het is een 
heel gepuzzel om alle punten, waar lopers 
mogelijk verkeerd kunnen lopen, te 
bemensen. Maar, met hulp van bordjes en 
pijlen op een aantal plaatsen, lijkt het te 
lukken. 
 
Veiligheid voor lopers en medewerkers is 
het belangrijkste item. We besluiten om 
het dragen van een reflecterend 
veiligheidshesje verplicht te stellen. 
Tevens bevelen we aan om met tenminste 
2 personen samen te lopen, dan wel om 
de loper te laten vergezellen door een 
fietser. Wegwijzers en verkeersregelaars 
langs de route zetten we uitsluitend als 
duo in. En we krijgen een 06 nummer van 
de politie, waarmee het Veiligheid Op 
Straat team van de politie direct 
oproepbaar is bij calamiteiten. 
 

 
Op zaterdagavond 24 oktober stijgt het 
adrenaline gehalte. Een gezonde 
spanning maakt zich van ons meester. 
Want ook als je geprobeerd hebt om alles 
zo goed mogelijk voor te bereiden, dan 
blijven er altijd onzekere factoren. Wat 
doet het weer? In de vooravond regent het 
nog behoorlijk hard. Maar de 
voorspellingen duiden er op dat het tijdens 
de loop droog zou kunnen zijn. Wat doet 
het uitgaanspubliek? We vragen om extra 
toezicht van de politie  wanneer de lopers 
Locomotion passeren. Ze zijn daar toe 



 

november 2009  9 

 

 
 



 

10  starter 08 

bereid, maar kunnen geen harde 
toezeggingen doen. Wanneer er elders in 
de stad of omgeving calamiteiten zijn met 
het uitgaanspubliek, dan heeft dat 
voorrang. Wat doen de lopers? Zal er toch 
niet iemand per ongeluk ergens verkeerd 
lopen? 
 
Om 23 uur gaan we de route uitzetten, 
door op risicopunten, waarvoor we geen 
vrijwilligers ter beschikking hebben, 
bordjes en pijlen op het wegdek te zetten. 
Zullen de bordjes blijven staan en niet 
omgedraaid worden door grappenmakers? 
De leden van Start78 kennen de route, 
doordat deze tijdens de trainingen reeds 
verkend is. Maar er zijn ook veel lopers 
van buiten Steenwijk en die zijn voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de 
aanwijzingen en aanduidingen langs de 
route. Om 23 uur is het droog en is de 
temperatuur met 11 graden aangenaam. 
Als we om 0.30 uur de klus geklaard 
hebben is het nog steeds droog en de 
temperatuur inmiddels gestegen naar 12 
graden. Een goed vooruitzicht. 
 

 
 
De verversingspost op De Markt voor De 
Rechter wordt ingericht. Daar zullen onze 
jongste  vrijwilligsters Sandra en Lara de 
lopers van water voorzien. Tja, als je 
vader en moeder meelopen of helpen, dan 
moet je noodgedwongen al jong 
kennismaken met het Steenwijkse 
uitgaansleven……….. 
 
Inmiddels beginnen de eerste lopers 
binnen te komen. Een loper uit Amsterdam 
vraagt waar hij zijn motorfiets kan 
parkeren? Een groepje lopers uit Alphen 
aan de Rijn, Ruinen, IJsselmuiden en 

Leeuwarden, die elkaar kennen via hun 
lopersblog, versiert zichzelf met een snoer 
van kerstverlichting. Rob, Ina, Ruud en 
Stefan verschijnen in pyjama. Kortom, de 
stemming begint er al goed in te komen. 
Gelukkig hebben we de bovenverdieping 
van De Rechter ter beschikking als 
kleedruimte. Het aanvankelijk daar 
geplande feest is niet doorgegaan. Dat 
geeft ons wat meer ‘armslag’. 
 

 
 
Door de vooraanmelding en de goede 
voorbereiding door het secretariaat 
verloopt het afhalen van de startnummers 
soepel. Tot grote opluchting zijn er ook 
geen vrijwilligers die alsnog verhinderd 
zijn. We hebben zelfs nog enkele 
vrijwilligers die zich op het laatste moment 
aanmelden, doordat ze niet kunnen lopen 
vanwege een blessure. We ontvangen ze 
met open armen. 
 
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers: 
Piet, Rob, Ella, Henk, Addy, Marry, Anja, 
Riki, Sandra, Lara, Thijs, Jeannette, 
Trijntje, Jacob, Harry, Lutine, Janetta, 
Herman (onze vrijwillige hond, die zijn 
baas vervangt omdat die, tot zijn grote 
spijt, onverwacht niet aanwezig kan zijn), 
Henk, Nanneke, Hans, Gert, Annet, 
Helma, Bea, Else, Hans, Tineke, Aafje, 
Grianne, Ysbrand en Egbert. 
 
En dan is het bijna zover. Om 1.50 uur 
spreekt evenementenbegeleider Piet de 
lopers op de Markt toe. Aanvankelijk zou 
dat binnen gebeuren. Maar door de 
aangename temperatuur staan de meeste 
lopers inmiddels voor De Rechter te 
wachten. Een spontaan applaus van de 
lopers voor alle vrijwilligers bezorgt ons 
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kippenvel en leert ons dat we met een 
bijzondere groep lopers te maken hebben. 
De eerste wegwijzers vertrekken naar hun 
post. Evenals de lopers zijn zij voorzien 
van een mijnwerkerslampje voor op het 
hoofd, zodat ook zij goed zichtbaar zijn. 
 
Klokslag 2.00 luidt Rob de vertrekbel en 
het startdoek wordt weggetrokken. Onder 
gedempt applaus van de aanwezige 
toeschouwers gaan de lopers op weg. In 
heel korte tijd heeft Jan Scheenstra een 
straatlengte voorsprong. Zou Jan niet 
weten dat hij er ook voor kan kiezen om  
er een rustige duurloop van te maken? Of 
kent Jan maar één snelheid, namelijk de 
topsnelheid? Maar goed, speciaal voor 
Jan hebben we immers de 17 km 
geïntroduceerd. Zodat het ook voor hem 
een uitdaging is om zo snel mogelijk na 2 
uur (nieuwe tijd) binnen te komen. Via de 
Oosterpoort en de Meppelerweg gaan de 
lopers op weg naar Onna. Om vervolgens 
via Zuidveen weer richting Markt te 
komen. Wat een prachtig gezicht als je al 
die lichtjes vanaf Zuidveen aan ziet komen 
deinen. 
 
Bij het begin van de Gasthuisstraat staat 
onze vrijwillige hond Herman. Hij kijkt 
tevreden hoe alle lopers langs komen. Hij 
is immers gewend om met zijn baas of 
bazin mee te lopen als zij er op uit trekken. 
Als echter een enkele uitgaansjongere 
zich al te luidruchtig manifesteert naar 
hem toe, weet hij die met een enkele luide 
blaf snel tot stilte te manen. Het 
commentaar van Herman achteraf: ‘De 
vergunning was immers verstrekt onder 
voorwaarde dat geluidsoverlast beperkt 
zou worden’. 
 
Het is warm. Voor meerdere lopers te 
warm. Een enkeling besluit om het op de 
Markt voor gezien te houden en alvast te 
beginnen met de afterparty in het café. 
Een ander besluit om toch maar 11 km te 
gaan lopen i.p.v. 17. Na een meer of 
minder haastig genoten bekertje water op 
De Markt, wordt de route vervolgd richting 
Tuk. 
 
Voor de Dolderbrug, na ruim 9 km, splitst 
de route zich. De 11 km slaat rechts af 
richting station. De 17 km gaat rechtdoor 

en heeft voorbij café De Karre een 
keerpunt, om zich na de Dolderbrug weer 
bij de 11 km route te voegen. Vanwege de 
warmte besluit een enkele 17 km loper om 
gelijk rechts af te slaan, terug richting 
Markt. Ook de 17 km loper, die met 
oordopjes in naar een ipod luistert en in 
een groepje met 11 km lopers loopt, slaat 
rechts af. Bea moet behoorlijk hard 
roepen, en hij moet door een medeloper 
hierop geattendeerd worden, om hem 
weer op het juiste pad te brengen. 
 

 
 
Na het station gaat de 11 km weer richting 
centrum. Terwijl de 17 km route nog een 
extra lus maakt via de Oostermeenthe. Dit 
laatste deel van de route is spannend wat 
betreft de bezetting door vrijwilligers. 
Wegwijzers die elders al eerder een post 
bezetten, worden hier opnieuw ingezet. De 
kans is groot dat ze later ter plekke zullen 
zijn dan de snelste lopers. Daarom is dit 
gedeelte van de route tevens van bordjes 
en pijlen voorzien. En dat blijkt niet voor 
niets te zijn. Gelukkig leidt dit niet tot 
verkeerd lopen of verdwalen. Daarover 
hebben ons althans geen berichten bereikt 
en er worden achteraf ook geen lopers 
vermist. 
 
Inmiddels is het 2.50 uur. De eerste loper 
is al weer op de Markt en finisht in De 
Rechter. Ondanks dat de jury aangeeft dat 
dit niet verstandig is met het oog op een 
droomtijd, geeft hij toch de voorkeur aan 
het laten noteren van een finishmoment 
om 2.50.10 uur. Er volgt nog een handvol 
lopers die dezelfde keuze maken. Dat zal 
hen een plek achteraan op de ranglijst 
bezorgen. Lopers die 10 minuten tot een 
klein uur later komen, zullen hen voorgaan 
in de uitslag. 
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Er is één loper die exact om 2.00 uur 
(nieuwe tijd) finisht. Een mooie prestatie: 
om 2.00 uur starten, 11 km lopen en 
vervolgens weer om 2.00 uur finishen. Dat 
wordt lastig om volgend jaar te verbeteren. 
Intussen komen er steeds meer lopers 
binnen. Jan Scheenstra finisht, na 17 km, 
als de klok het tijdstip 2.00.37 aangeeft. 
Een ware topprestatie. Ook de eerste 
vrijwilligers komen terug van hun post 
langs de route. Het reguliere 
uitgaanspubliek in De Rechter, wat danst 
op de muziek van de DJ, neemt snel in 
aantal af. Gefluisterd wordt dat ze last 
hebben van de zweetlucht van de lopers. 
Onbegrijpelijk. De lopers ruiken niets 
bijzonders. En zo wordt café De Rechter 
steeds nadrukkelijker omgedoopt in een 
loperscafé. 
 

 
 
Om ongeveer 2.30 uur komen de lopers 
met kerstboomversiering hand in hand 
juichend over de eindstreep. Met voor de 
laatste maal een wave, bedanken ze de 
vrijwilligers die hen met applaus 
ontvangen. En om iets voor 2.45 uur is de 
laatste loper binnen. Met een betere 
eindtijd dan de loper die als eerste over de 
drempel van De Rechter ging. 
 
Rondvragen leert dat er een grote mate 
van voldoening en tevredenheid heerst. 
Lopers zijn blij met hun prestatie en 
spreken bewondering uit voor het grote 
aantal vrijwilligers wat hen voor, na en 
tijdens de loop heeft begeleid. Vrijwilligers 
genieten van de gezellige sfeer en 
spreken met bewondering over de lopers 
die hen onderweg reeds bedankten voor 
hun inzet. 
 

Onder genot van een meer of minder 
alcoholhoudend drankje wordt nagepraat. 
We polsen wat deelnemers en vrijwilligers 
of we dit als een eenmalig evenement 
moeten beschouwen of dat het de moeite 
waard is om het volgend jaar weer te 
organiseren. Het laatste heeft de voorkeur. 
Ook de bedrijfsleider van De Rechter is 
tevreden. Hij geeft aan dat een volgend 
jaar er ook nog wel iets te bedenken is om 
de maximum capaciteit van 150 lopers uit 
te breiden. 
We knopen alle adviezen en suggesties 
ter verbetering voor een eventuele 
volgende editie in onze oren. Tijdens de 
evaluatie zullen we alles bespreken en 
een besluit nemen over een volgend jaar. 
Hoewel………hebben we dat besluit 
eigenlijk al niet genomen? Is de 
toezegging van de aanwezige moeder van 
loopster José, dat ze dan ook mee zal 
doen, al niet voldoende reden om het 
tenminste nog één maal opnieuw te 
organiseren? Overigens kunnen we de 
naam van die moeder niet onthullen. Dat 
zou schending van de privacy zijn. We 
kunnen alleen zeggen dat het gaat om de 
vrouw van een bekende masseur waar 
veel leden van Start78 terecht komen als 
ze een spierblessure hebben. 
 
En als dit al niet voldoende reden is voor 
herhaling van dit evenement, moeten we 
het dan niet gewoon nog een keer 
organiseren voor Rudy? Hij heeft 
ondermeer hééééél veel werk gestoken in 
het opzetten en onderhouden van de 
website van deze loop. Door, overigens 
geen droevige, familieomstandigheden 
kon hij er helaas niet bij zijn tijdens de loop 
zelf. En ondanks dat hij via SMS en 
telefoon nauwgezet vanuit Engeland de 
verrichtingen in Steenwijk gevolgd heeft, is 
dat natuurlijk toch wat anders dan 
wanneer je het life mee maakt. 
 
Tot slot dank aan alle lopers, zonder wie 
deze loop niet had kunnen slagen. Tot 
ziens in de vroege nacht van zondag 31 
oktober 2010? 
 
En wil je de sfeer tijdens de loop proeven 
of herbeleven?  
Kijk op www.runningronald.nl. 

 

http://www.runningronald.nl/
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De tijd van Je Leven-
Loop – De reacties 
 
Heb je ook nog geen genoeg van De Tijd 
van je Leven-Loop? Hieronder een 
overzicht van de reacties die we mochten 
ontvangen. Een ode aan alle vrijwilligers!!! 
 
Je kun de foto’s bekijken op mijnalbum.nl 
(http://www.mijnalbum.nl/Album-
64QRZD33-Foto's-in-Steenwijk-Foto's-
van-Sport-Atletiek.html).  
Klaas van der Veen 

 
Hallo, wilde jullie en de vele 
andere vrijwilligers bedanken voor de 
goed georganiseerde wedstrijd afgelopen 
zaterdag op zondagnacht. Was een 
feestje, zowel het lopen als in de kroeg. 
Mvg Thierry van Groen 
 
Beste organisatie 
Gisteravond heb ik met 3 van mijn 
hardloopvrienden de Tijd van je Leven 
Loop gelopen en het was een waar 
feestje!! Ons groepje van hardlopende 
webloggers trok veel aandracht.. maar of 
dat nou kwam door onze lollige stemming, 
(het was een FunRun voor ons) of door de 
kerstverlichting.. dat laat ik maar even in 
het midden. 
  
Graag wil ik, namens ons allen jullie 
bedanken voor de super-organisatie. De 
vrijwilligers langs de kant deden het super! 
Een compleet verslag met video staat 
inmiddels online op mijn blog 
www.runningronald.nl. veel lees en kijk 
plezier. 
groeten en tot volgend jaar 
Ronald Meijer 

 
Organisatie, super wat een organisatie 
hebben jullie neergezet. Dat al die 
vrijwilligers op dat rare tijdstip hun tijd ter 
beschikking stellen. Op normale tijden is 
het al zoeken naar vrijwilligers wat moet 
het dan wel niet lastig zijn om voor dit rare 
tijdstip mensen te vinden. SUPER. Een 
prachtig verlichte route. Op enkele punten 
zou ik wat tips geven. Bij het verlaten van 
het marktplein op de splitsing naar de 
Tukseweg 1 vrijwilliger extra, op de 
afsplitsing voor de 10 en de 17 km lopers 

een paar vrijwilligers meer. Verder leek me 
het wel aardig om op de 5 km punten een 
lampje te plaatsen als baken om je tijden 
te checken. Voor de rest super en nog 
eens super. 
HR [Erik] Kuijer Ruinerwold  

 
Organisatie. Het was fantastisch om een 
keer mee te maken, gelukkig met droog 
weer, wel zwoel, niet verdwaald, leuk 
georganiseerd en na afloop genoten van 
een pilsje. Ik heb inmiddels een mooi 
verslag gemaakt voor onze clubsite, maar 
er zijn ook twee journalisten (kabelkrant 
Hardenberg/Dedemsvaart, en Dedems-
vaartsche courant), die ook een artikel 
gaan plaatsen. Bedankt jullie allemaal 
voor al de moeite, het was geslaagd.  
Groeten, Henny Berends, Spurt'88. 
Balkbrug  

 

 
Hallo Riki, nog heel veel dank voor jou en 
je collega's voor het organiseren van dit 
leuke loop evenement. We hebben 
genoten van de omgeving, het lekkere 
lopen en natuurlijk de sterrenhemel en 
jazeker de snelle tijd voor ons allemaal !!! 
Hopelijk volgend jaar weer, tot dan,  
groet Nicoline 
 
Hey Frenk, Geweldig succes afgelopen 
weekend! Complimenten voor de 
organisatie! Het smaakt naar meer.  
Groet, Alex 

 
Aan de totale organisatie van De Tijd van 
je leven loop, Ik en mijn vriendin vonden 
het fantastisch. Was een bijzondere 
ervaring voor ons, omdat wij nog nooit 
s’nachts hadden gelopen. De volgende 
keer zijn we er zeker weer bij. 31 oktober 

http://www.mijnalbum.nl/Album-64QRZD33-Foto's-in-Steenwijk-Foto's-van-Sport-Atletiek.html
http://www.mijnalbum.nl/Album-64QRZD33-Foto's-in-Steenwijk-Foto's-van-Sport-Atletiek.html
http://www.mijnalbum.nl/Album-64QRZD33-Foto's-in-Steenwijk-Foto's-van-Sport-Atletiek.html
http://www.runningronald.nl/
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dacht ik. Hartelijk dank voor de fijne nacht 
en de goede verzorging. 
Alex Dijkstra, Rosa van Ginkel 

 

Hallo Grietje,  
We hebben allemaal enorm genoten van 
de loop en van Steenwijk, wat een mooie 
loop, goed georganiseerd, gastvrije 
mensen overal, vooral jij met de fiets 
natuurlijk en zelfs het weer was goed: met 
sterren aan de hemel, wat wil een mens 
nog meer............ We verheugen ons op 
volgend jaar !! Nogmaals veel dank, en tot 
de volgende keer in Steenwijk of bij een 
ander loopje.  
met vriendelijke groet, Nicoline Klaver Hoorn 

Hallo Rudy Wanders. Hartelijk dank voor 
het mooie certificaat. Ik heb een hele fijn 
loop nacht gehad. Mooi en gevarieerd 
parcours, en op alle punten van het 
parcours enthousiaste vrijwilligers. 
Gelukkig heeft het weer ook mee gewerkt. 
Leuk al die lopende lichtjes en buiten de 
stad een prachtige sterren hemel. Het was 
ook fantastische om in het café te 
eindigen. Alles was heel goed verzorgd. 
Nogmaals hartelijk dank. Groet van Henk 
Neerings 

Bedankt voor het certificaat. Het was een 
geweldig leuk initiatief. Bedankt voor de 
goede organisatie. 
Vriendelijke groeten , 
Angelique Fluitman 

 
Hoi Rudy, Geweldig evenement! Origineel 
en ik heb me uitstekend vermaakt.Leuk 
dat er foto's gemaakt zijn. Hulde aan de 
organisatie en alle vrijwilligers. 
Groet, Jan 

 
Hallo vrijwilligers van de tijd van je 
levenloop, Ik wil iedereen bedanken voor 
de arbeid en uren op dit nachtelijk tijdstip. 
Jullie staan er voor ons lopers, om ons de 
goede weg te wijzen en voor onze 
veiligheid. Het was een geweldige loop 
ook hulde voor de wegwerkers die dit 
hebben "bedacht". Er gaat altijd zoveel tijd 
en arbeid inzitten! Ik heb mensen 
gesproken uit Amsterdam die vonden het 
geweldig en komen zeker volgend jaar 
weer terug. Ik heb wel het advies gegeven 
dan eerder op de dag te komen zodat ze 

ook nog wat van de mooie omgeving 
kunnen zien. 
Anneke Boelens 

 
 

“De jeugd van 
tegenwoordig” 

Belevenissen van een jeugdtrainer 

 
Allereerst bedank ik Pim even voor het 
leuke stukje dat hij heeft geschreven in de 
vorige starter over het juniorenkamp. Ik 
denk dat iedereen het wel met me eens is 
dat we dit vaker moeten gaan doen. 
Gelukkig heb ik nog even uitstel gekregen 
om te schrijven want dan kon ik nog wat 
inspiratie opdoen tijdens de training van 
vanavond.  
 
Maar die inspiratie is, net als de regen 
vanavond, maar gedeeltelijk uit de lucht 
komen vallen. Het was een leuke herfst 
training met veel lopen. Tot grote vreugde 
van veel kinderen. En om ze dan te 
motiveren is het leukste wat er is. Het 
belang van de looptraining wordt door de 
meesten onderschat. Het is weer 
november dus sommige atleten zitten in 
een nieuwe groep en mogen zichzelf hier 
gaan waar maken. Ik heb in de krant 
gezien dat er atleten zo slim waren om 
nog even een wedstrijdje te lopen in hun 
“oude” categorie. Ik heb het over de AVD 
cross natuurlijk. Er werden zelfs 
parcoursrecords verbroken door twee van 
onze atleten. Namelijk door Simon Ensing 
en Claudia Oosterkamp. Ook werd het 
podium gehaald door Thirza Kuiper, Lara 
van Ravenstein, Tim de Boer en Jesse 
Nijboer. Gefeliciteerd allemaal!  
 
Wat hebben we nog op het programma 
deze maand? De Halloween party 
natuurlijk! Ik hoop op veel deelname en 
dat het een geslaagd feest wordt! Net als 
andere jaren. Maar leest u vooral snel 
door (als dit stukje al gelezen wordt) want 
de wist-je-datjes staan weer vol met leuke 
weetjes! En zoals de meesten al weten, je 
kunt je wist-je-datje nog steeds in de box 
doen! Alleen hou het A.U.B. wel een 
beetje netjes, want ik heb er al twee van 
de vijf moeten omschrijven!!! 
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Wist je dat: 
 

 Er steeds meer wist-je-datjes in de box 

verschijnen? 

 De volgende lijst wist-je-datjes 

voornamelijk uit de box komen? 

 Ellen een foto maakt van elke 

overwinning mijnenveger? 

 Ellen, Pim en Bram beide 2x heeft 

verslagen met mijnenveger? 

 Bram hierdoor nachtmerries kreeg 

over mijnen? 

 Nick soms heel druk kan zijn? 

 Jorrit, volgens iemand, erg populair is 

bij de meisjes? 

 Dit door een meisje is geschreven 

gezien het handschrift? 

 Ik sommige ingezonden wist-je-datje 

hier maar niet letterlijk neergezet heb? 

 Nikki een goede trainer is? 

 Ik een vermoeden heb dat dit wist-je-

datje door haar zelf geschreven is? 

 

 

Het estafettestokje 
door Ruud Schepers 

 
Vorige week kreeg ik van de redactie de 
vraag of ik het estafettestokje al eens had 
gehad? Niets vermoedend zei ik NEE, en 
dat heeft er in geresulteerd dat ook ik nu 
zit te bedenken wat ik in vredesnaam over 
mijzelf moet schrijven. 
Maar belofte maakt schuld! 
 
Wie is Ruud Schepers? Ik ben een 
(jonge)man van net 30 jaar en woon sinds 
een jaar of 5 met mijn vriendin Ana in 
Steenwijk op de Woldmeenthe. Een drietal 
jaar geleden tijdens een buurt BBQ (ik 
woon in de buurt van erelid Rob en Clean 
inn Ina) heb ik mij door Rob laten 
overhalen om eens een keertje mee te 
komen lopen in één van Rob zijn 
loopgroepen. En als je dat onder het genot 
van een biertje toezegt moet je dat ook 
doen, want: belofte maakt……..Na één 
training had ik al snel in de gaten dat dit 
wel een sport is waar ik mijn energie een 
beetje kwijt kan.  

Inmiddels ben ik redelijk ingeburgerd 
binnen de vereniging Start 78 en ik heb 
zelf al een trainingspak waar de naam 
trainer op staat (daar moest ik overigens 
wel eerst even een trainerscursus voor 
volgen). Samen met Rob v/d Wel verzorg 
ik de training op dinsdagavond en 
zaterdagochtend. Daarnaast heeft de 
vereniging het ook aangedurfd om mij op 
woensdag alleen de training te laten 
verzorgen. Iets wat ik met heel veel plezier 
doe. Ik wil daarom ook van deze 
gelegenheid gebruik maken om op de 
eerste plaats Rob v/d Wel te bedanken 
omdat hij mij heeft besmet met het 
Mexicaanse hardloopvirus. Daarnaast wil 
ik alle atleten bedanken dat jullie toch elke 
week weer terugkomen om die 
verschrikkelijke trainingen weer te volgen, 
en dan ook nog elke week te horen krijgen 
dat je van de training die voor vandaag op 
het programma staat je eigenlijk niet moe 
kan worden!.!. 
 
In de afgelopen periode zijn er veel 
activiteiten door (leden van) Start ’78 
georganiseerd waar ik zoveel mogelijk aan 
mee probeer te doen. Denk daarbij aan de 
tiedkwietloop, de halve marathon in 
Steenwijk/ Parijs en Praag, het 
trainingsweekend op Texel en het 
wadlopen. Één activiteit ontbreekt er nog 
op mijn lijstje en daarom heb ik besloten 
om deze zelf op de agenda te zetten t.w. 
de MARATHON van NEW YORK 2010. 
En zoals ik al in een eerdere starter heb 
vermeld zijn jullie allemaal van harte 
welkom om mee te gaan!  
 
Tot slot wil ik alvast melden dat een aantal 
leden van Start ’78 een stichting in het 
leven hebben geroepen. “Stichting Run for 
Life Steenwijk” gaat zich in de nabije 
toekomst inzetten om samen met o.a. 
Start ’78 zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor het goede doel: KNGF 
geleidehonden. Wat zou het mooi zijn als 
we over een jaar (net voor de marathon) 
onze eigen pup kunnen adopteren, toch?  
 
Nu rest mij alleen nog om het 
estafettestokje door te geven aan de 
volgende loper. Het stokje geef ik graag 
daar aan Marcel v/d Raadt. Marcel is 
onlangs doorgestroomd van loop je fit naar 
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de reguliere loopgroepen en heeft zich 
zelfs al opgegeven voor de 7 
heuvelenloop. Ik ben wel benieuwd hoe hij 
het er in Nijmegen van af heeft gebracht. 
 
 

 

Hans Spitsen in actie in een werpdriekamp op 
10 oktober 
 
 

Trainingsweekend 
Door Cor Trompetter 

 

Zelden zal de wachtruimte van de boot 
van Texel naar Den Helder vol gestaan 
hebben met ongeveer 40 mensen die 
zich vrijwel geheel ontkleedden. Het 
was een wat vreemde afsluiting van 
het trainingsweekend op Texel. Het 
begon zoals zo vaak bij ons. We 
moesten ons haasten om op tijd bij de 
parkeerplaats te komen. Peter en 
Helma opgehaald, en toen we bij de 
parkeerplaats kwamen was het 
gezelschap uit Steenwijk al 
aangekomen. Een twintigtal robuuste 
middenklassers of wat daarboven 
vertrok naar Den helder bij het vallen 
van de rustige avond. 

Het lijkt een uithoek van Nederland, en 
dat is het ook, maar het is redelijk snel 
te bereiken. Het tijdschema was voor 
de meesten van ons ruim genoeg om 
de vergeten boterhammen te 
compenseren met een vette hap – en 
op de boot kon aan nog wat bijgegeten 
worden. We waren al bijna op Texel 
toen ik doorhad dat we vaarden. Met 
een kwartier was het bekeken. We 
konden direct door naar de 
fietsenverhuur, en alle fietsen met 
volledig functionerende verlichting 
zetten koers naar Stay Okay Den Burg. 
Uniek. Natuurlijk kon het niet goed 
blijven gaan. Alras werd de groep uit 
elkaar getrokken, en waar soms de 
laatsten eens de eersten zijn was niet 
nu niet het geval. De laatsten 
verdwaalden. Ook dat kan op Texel. 
Na instructie van Gerrit ging ieder de 
eigen weg. Zaterdagochtend was de 
eerste training. Het was eerst koud en 
mistig, maar de zon brak snel door en 
zo kon iedereen volop van het 
herfstgevoel genieten. Folkert leidde 
ons langs smalle paden en brede 
wegen, maar de zee hebben we amper 
gezien, dat was voor later. De groepen 
van Ruud en Bennie Vutter kwamen 
eveneens moe maar voldaan terug. Na 
een prima lunch was er voor 
sommigen een tweede training, rust, of 
een bezoek aan de brouwerij die Texel 
rijkelijk van bieren met bijzonder 
namen en smaken voorziet. In de 
avond was er een vrije training die bij 
ons door Thijs Stienstra werd gegeven. 
Toen we na deze training nog wat 
wilden eten, het was half twee, bleek 
alles geheel op slot, dicht en niet meer 
open. Een eiland in de zachte 
nachtregen. Iedereen was 
zondagochtend weer paraat dan wel 
aanwezig. Een heerlijke 
strandwandeling, of voor de fitten 
onder ons een duurloop, was ons deel. 
Vreemde spelletjes met de 
wandelgroep, dravende paarden en de 
andere groepen die van de horizon 
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kwamen en weer in de horizon 
verdwenen. De Noordzee was 
uitzonderlijk rustig. Stilte voor de 
storm. Na de lunch werd met bijna 
algemene stemmen besloten om een 
uur eerder te vertrekken. Het mocht 
niet baten. Er was een stormachtige 
wind met een pets regen voor ons 
klaargelegd. Zo eindigde het 
trainingsweekend op Texel voor de 
Starters. Een bijzonder relaxt weekend 
dat uitstekend georganiseerd was. 

 

 

Rode wijn en 
naaldhakken 

door Margreet, Ivonne en Nynke 

 
Het laatste weekend van oktober brachten 
wij door op Texel. Het trainingsweekend 
was weer zeer geslaagd, maar waar 
waren de mensen van de maandagavond? 
Alleen de harde kern bleek aanwezig te 
zijn…..Op Texel hebben we meerdere 
trainingen en duurloopjes afgewerkt onder 
leiding van Folkert. Bij de eerste konden 
we het strand niet vinden en bij de tweede 
kreeg Folkert geen genoeg van het strand! 
Na onder andere wat danspartijen in 
diverse cafés (waaronder de traditionele 
ACDC openingsdans van Egbert en 
Bennie) stapten wij zondag weer op de 
fiets voor de 6 km naar de boot. De 
weergoden waren ons niet goed gezind 
wat ertoe leidde dat de hele groep zich in 
de wachtruimte van de veerboot stond af 
te drogen en om te kleden! Maar dat 
mocht de pret allemaal niet drukken. Zelfs 
niet de helse rit van Den Helder naar 
Steenwijk, in een grote plensbui! 
 
Er zijn ook alweer diverse wedstrijden de 
revue gepasseerd. Al zijn deze 
wedstrijden de afgelopen tijd en komende 
tijd voor Nynke met haar dikke buik even 
niet weggelegd. Dus blijft het wat haar 
betreft bij alleen een beetje trainen en 
aanmoedigen van de andere naaldhakken 
en ander trainingsmaten! 
We hebben bij Start trouwens een aantal 
mannen rondlopen dat zich tijdens 
wedstrijden nog wel eens in wil zetten voor 

hun medemens, zo stelden Ron en 
Freddie bij de halve marathon van Meppel 
zich in dienst van Margreet en Ivonne. En 
galant als ze zijn doen ze dan de volgende 
dingen voor ons: advies geven (het gaat te 
hard, denk om je pas, blijf ontspannen 
lopen, denk om je ademhaling, probeer 
aan te pikken), drinken aanpakken en 
doorgeven (zo kunnen wij lekker in ons 
eigen ritme blijven lopen), het tempo van 
de groep drukken (even op gemak voorop 
gaan lopen en dan net iets rustiger gaan), 
tijden doorgeven en stimuleren (scheelt 
ons op het horloge kijken en rekenen)! Zo 
vertelde Freddie bij het 15km. punt dat ze 
zeer goed op schema lagen en Ivonne nu 
toch echt een overwinningsgevoel en 
vleugels moest krijgen. Nou….ze voelde 
niets van dat alles, het enige wat ze dacht 
was: pff.. nog 6km., ik ben moe en zou wel 
willen wandelen en grr.. waar haalt hij de 
energie vandaan om te praten, te zwaaien 
etc. Maar na de finish zijn we de hazen 
weer erg dankbaar!! 
 
Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen 
houden wij wel van afwisseling. Een leuke 
training is dan ook de fartlek! Normaal 
gesproken doen we allemaal heel netjes 
wat trainer Jebbe ons vertelt, maar nu 
mochten we juist zelf aangeven wat we 
moesten doen. Zo kan het gebeuren dat je 
zigzaggend over een weg gaat lopen of 
dat je op een teken moet omdraaien, 
springen of bukken. Helaas was het niet 
voor iedereen duidelijk dat een training 
niet alleen maar hoeft te bestaan uit stom 
recht vooruit lopen op je hardst en deze 
mensen hadden het dan ook erg zwaar 
deze avond, tja het is even wennen als 
iets moet doen waar je wat minder goed in 
bent…! We kwamen allemaal doorweekt 
van het zweet (of was het nu de regen…) 
weer vrolijk terug bij het clubhuis en 
tijdens het uitwringen van onze kleding 
(dat doen we dus wel vaker, zie eerder) 
kwamen we alweer op nieuwe ideeën voor 
een volgende fartlek, nu hopen dat onze 
trainer dit weer snel opneemt in z’n 
programma. 
 
En dan nog iets: Die paaltjes in de weg, ze 
staan soms echt in de weg. (Nee, dit is 
geen vervolg van het verhaaltje van het 
Paaltje…)  
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Dit keer was het Jan Willem, hij hing 
letterlijk én figuurlijk Krom over het paaltje 
en diegene die hem op de voet volgende, 
volgende hem zelfs tot tegen/ over het 
paaltje. Zij kunnen nu mee praten met 
Freddie, over hoe je je na de tijd kunt 
voelen. Wat betreft de pijngevoelens in 
o.a. je onderbuik was niet te vergelijken, 
Freddie ging immers veel harder en was 
veel blauwer gekleurd! 
 
Tenslotte hoorden wij laatst over een 
crossje in Staphorst dat Freddie en Egbert 
Heerke hadden ingehaald….volgens 
Heerke kwam dat omdat ie zich verstapt 
had?? We zullen wel nooit te weten 
komen wat de waarheid is…. 
 

 

 

Voorbereidingen in De Rechter voor de tijd van 
je leven loop. 

 

 

Gerstenat en vette Friet 
Belevenissen van een recreatieve loper. 

 
Zoals iedereen natuurlijk gelezen heeft zit 
mijn marathon er op. Het is weer tijd voor 
het “gewone” leven. 
 
De afgelopen weken rustig aan gedaan. 
Vooral de eerste paar dagen was het wel 
even wennen. Alles was natuurlijk een 
beetje gevoelig dus de eerste training viel 
niet mee. Gelukkig spoelde het van de 
regen, dus we hadden een lekker korte 
training  
 
6 dagen na de marathon voelde ik me 
weer redelijk goed, dus ik besloot om me 

toch aan de halve marathon in Meppel te 
wagen (niet verstandig, ik weet het wel, 
maarrrrrrr…..wel leuk) 
Ik startte achteraan om mezelf te dwingen 
niet al te gek te doen. Ron dacht 
hetzelfde….die stond bij me, en 
gedurende de eerste kilometers hebben 
we al kletsend hier en daar wat mensen in 
gehaald. We kwamen een leuke dame met 
krulletjes voorbij en meteen had Ron geen 
oog meer voor mij. Ik probeerde nog 
even…”kom op joh, je kan het”, maar hij 
wou niet luisteren. Ik moest in mijn eentje 
door terwijl Ron wat liep te flirten tijdens 
het hollen. 
Afijn, na een paar kilometer haalde ik Ivon 
in, die bij een paar andere mensen liep. 
Het ging me hard genoeg  Na een 
kilometer of 10 was het een redelijke 
groep geworden. Zo nu en dan kwam er 
iemand bij, soms moest er iemand af. Ik 
liep op zich lekker, het viel me al met al 
niet tegen. In de groep werd goed 
samengewerkt, dat stimuleert altijd. Na 
een kilometer of 15 begon Ivon toch wat te 
mopperen hoor….beetje vervelende 
karaktertrek vind ik… Ze wilde niet eens 
meer naar de trainer zwaaien! 
Afijn, we finishten in een mooie tijd, dus 
Ivon was zeer tevreden (toen ze weer een 
beetje bijgekomen was. 
 
Vandaag was ik “in den vreemde”. De 
Egboetsloop gedaan. Rondje van 8,3 km, 
wat je ook 2 keer kon lopen. Er stond 
nogal wat wind, dat viel me tegen bij het 
inlopen. Ik ging voor de 8,3 km, volgende 
week de halve marathon op Terschelling 
dus ik wou niet al te ver nu.  
Na het traditionele “Klaar? Af” vertrokken 
een 160 lopers voor hun rondje. In het 
begin positie zoeken. Na een kilometer of 
2 liep ik rond de 10e plek. Altijd lastig 
inschatten omdat je niet weet wat iedereen 
loopt en in welke categorie. Ik stelde me 
niet veel voor van het rondje maar het viel 
me erg mee. We liepen een rondje om het 
dorp waarbij het grootste deel langs een 
mooi natuurgebied liep. 
Ik was niet helemaal tevreden over mijn 
eindtijd, ik had iets sneller gewild…maar 
ja, je kan niet alles hebben. In de kantine 
was het gezellig druk. Ik had nog een kilo 
kaas in de verloting en ik won de 3e prijs 
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bij de veteranen…een pak chocolademelk 
en een mok  
 
Afgelopen maandag moest ik onverwachts 
voor mijn werk weg. Dus zo kwam ik dat ik 
na een redelijk lange autorit ineens op 
maandagavond de benen strekte in een 
klein dorpje in Noord-Frankrijk (70 km 
vanaf Arras richting kust). Altijd oppassen, 
want je bent zo verdwaald. Maar ik heb 
begrepen dat je op Texel ook kan 
verdwalen!  En dan loop je zomaar 2 uur 
terwijl je maar 10 km wou. 
In ieder geval, ik heb even een klein stukje 
gelopen (half uurtje) voordat ik me aan de 
“canard” zette  Die fransen kunnen wel 
koken hoor. Het is een beetje vreemd volk 
maar koken…..dat kunnen ze. Lekker 
flesje wijn erbij…alleen, in je eentje is er 
niet veel aan hoor. ’s Avonds om half 10 
nog even een biertje dacht ik, maar de 
mademoiselle van de bar sloot net de boel 
af. Bij de gratie gods (mon dieu) kon ik 
nog een biertje meenemen naar mijn 
kamer…..Daar zit je dan. 
 
Omdat ik dus op maandag in Frankrijk zat 
besloot ik om dinsdagavond te gaan 
trainen. Ik was net op tijd, Rob van der 
Wel nam een handdoek voor me mee 
(bedankt Rob), en ik kan iedereen het 
gebruik van zijn zeep aanraden. Heerlijk! 
In zo’n aouderwets zeepbakje…dat zzie je 
niet veel meer  
In ieder geval, Harm was er ook omdat hij 
de maandag had gemist. Konden we mooi 
met zijn beiden 1000 metertjes doen. Ik 
had het zwaar zat. Er stond een redelijke 
wind en we mochten de binnenbaan niet 
gebruiken. Psychologisch valt dat niet 
mee, hoewel baan 2 maar 6 meter per 
rondje langer is vertelde Rob. 
Na de training even lekker douchen (de 
dinsdag groep douchet niet merkte ik). En 
na de tijd even slap ouwehoeren aan de 
bar onder het genot van een wijntje, maltje 
en biertje ((Thijs en José waren van de 
malt en de wijn ) 
 
Kortom……het was nog even gezellig! 
 
 

 

 

Foto’s van de tijd van je leven loop 
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Tussenstand tot 3 november 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 2e 2 2 1 1 12.17.6 2 21.16.2 2 45.09.9 2 12

Jazlin Ruinemans 1 1 1 11.35.0 1 4

Simone Westerbeek (MA) 3 14.50.0 4 23.57.74 3 10

Toos de Vries 1e 2 2 3 1 1 1 1 5.58.8 1 12.39.3 1 22.56.60 1 7

Trees van Veen 2e 4 3 5 7 6.48.5 3 14.54.4 3 24.08.64 3 49.36.5 1 4.26.56 2 19

Wilma van Galen 3e 5 4 6 4 5 3 6.28.1 2 13.54.3 2 24.33.94 4 24

Annelies van Buiten 4e 7 4 3 3 4 50.01.3 2 3.48.50 1 24

Margreet Wagteveld 1 1 1 1 2 2 8

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

Jeroen Vink 2e 3 4 5 3 3 2 3.34.45 2 22

Erwin Groenink 3e 4 4 6 6 5 5.31.8 5 11.53.7 4 21.10.1 2 30

Jan Willem Krom 4e 5 5 7 4 3 5.53.1 6 12.27.5 5 35

Jan Scheenstra 1 1 1 1 1 1 6

Stefan Postma 2 2 2 1 4.25.1 1 9.56.0 1 9

Gerjan Petter 2 3 3 4.49.8 2 10.41.0 2 12

Peter Visser 1e 1 1 1 1 4.15.30 1 8.59.35 1 15.32.52 1 7

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

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

Harm Kolvoort 4e 4 3 3 2 3 4.58.5 4 10.52.0 4 20.32.65 4 40.17.4 2 3.33.10 3 20

Ron Bos 5e 5 4 4 3 3 5 7 11.24.0 5 19.53.53 3 27

Berry Pees 6e 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 4 33

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

Bert Slagter 8e 11 7 4 4 5.55.9 7 12.27.6 8 44.21.6 4 45

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

Chris Pols 7 6 5 18

Frenk Wubben 12 6 22.37.1 7 25

Peter Wemer 10 7 16.02.0 9 26

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

Eddy Oosterkamp 2e 3 2 3 3 2 1 5.12.8 3 11.10.0 5 19.46.2 5 40.59.9 2 16

Jan de Lange 3e 1 2 2 2 5.32.3 5 10.47.0 3 18.59.44 3 18

Jan Nijmeijer 4e 8 5 7 7 9 3 3 6.31.0 7 13.43.1 7 23.08.54 8 4.38.49 2 34

Wim van Oosten 5e 6 8 5 6.58.7 8 14.21.8 9 25.23.5 9 49.39.8 4 49

Ad Roodhuizen 3 2 10.53.0 4 19.52.2 6 39.17.6 1 16

Jaap van Weenen 7 5 6 13.45.0 8 48.51.4 3 29

Jan Groen 5.09.70 2 10.45.97 2 18.13.6 2 2.55.56 1 7

Harm Bakker 2 3 5.26.4 4 19.43.73 4 13

Jan Bos 4 4 5 13

Cor Trompetter 4 4 21.13.6 7 15

Thijs v.d. Vegt 5 7 12.32.8 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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Eindstand puntenklassement persoonlijke records 2009
 
Pupillen Meisjes: 
 1 Demi Berger 14,5 
 2 Rosalie Tissingh 14 
 3 Lara van Ravenstein 13 
 4 Amber Bekius 12,5 
 5 Thirza Kuiper 11,5 
 -- Soraya Servage 11,5 
 7 Marije Roerink 9 
 8 Anne-Karlijn Mos 7 
 9 Lysanne Nijmeijer 6 
10 Sanne Geerders 5,5 
11 Anne Stam 3,5 
12 Emilia Bombeeck 3 
--- Cayla Venerius 3 
14 Anika Westerkamp 2,5 
 -- Merel Winters 2,5 
16 Charelle van Dalen 2 
 
Pupillen Jongens: 
 1 Simon Ensing 17 
 2 Julian Vreeling 16 
 3 Jarno Kuiper 13,5 
 -- Eric Stuiver 13,5 
 5 Kevin Boes 12,5 
 6 Jarmo Visser 12 
 7 Simon Hermsen 9,5 
 -- Nick Rodermond 9,5 
 9 Wolter Nijmeijer 8 
 -- Jorrit Wubben 8 
11 Kristian Mos 7,5 
--- Obbe Tibben 7,5 
13 Remco Mulder 6,5 
14 Luuk Geerders 6 
--- Wesley Hoekstra 6 
16 Bram Bijdevaate 5,5 
17 Jan Coen Herrema 5 
--- Peter Hoekstra 5 
--- Jelle Klein 5 
20 Tijmen Sierdsema 2,5 
 
Meisjes C/D: 
 1 Sandra Boxum 17,5 
 2 Ryanne Bekius 17 
 -- Claudia Oosterkamp 17 
 4 Mathilde Spitzen 15,5 
 5 Ellen Jansen 12,5 
 -- Iris Oost 12,5 
 -- Charlotte Roerink 12,5 
 8 Geesje Nijmeijer 11,5 
 9 Marjolein Visser 11 
10 Marte Naaktgeboren 10,5 
11 Wieke Nijmeijer 9,5 
12 Christa Smitstra 3 
--- Astrid Wibbelink 3 
 
Jongens C/D: 
 1 Vincent Spitzen 19 
 2 Dennis Nieuwenhuis 18 
 3 Lennert Petter 12 
 4 Tim de Boer 10,5 
 5 Marco Jonkman 10 
 6 Allaerd Petter 8 
 7 Jan de Jong 7,5 

 
 
 8 Ernst Luijten 4,5 
 9 Wesley Smid 3 
 -- Lukas Wijnen 3 
11 Okke van Gijssel 2,5 
 
A/B-junioren: 
 1 Lowie vd Woude 22,5 
 2 Gerdo van Dalen 15,5 
 3 Nathan vd Heide 14,5 
 4 Pim Wubben 11 
 5 Frank Wibbelink 8 
 6 Yoran van Dalen 5,5 
 -- Joey Woudstra 5,5 
 8 Jesse Nijboer 2 
 
Vrouwen: 
 1 Tineke Boes 12,5 
 2 Trijntje Dijkstra 4,5 
 3  Nynke de Lange 4 
 4 Corien Zwerver 3,5 
 5 Grietje Boxum 3 
 -- Lysbeth Gijsen 3 
 7 Sietske Sterkenburgh 2,5 
 8 Trees van Veen 2  
 -- Toos de Vries 2 
10 Riki Creemers 1 
 -- Margreet Wagteveld 1 
 
Mannen: 
 1 Erwin Groenink 5 
 2 Harm Kolvoort 4 
 -- Hans Spitzen 4 
 -- Peter Visser 4 
 5 Bennie Overvelde 3 
 -- Berry Pees 3 
 7 Harm Bakker 2 
 -- Freddie Bouma 2 
 -- Jan Groen 2 
 -- Boudewijn Luijten 2 
 -- Wim van Oosten 2 
 -- Gerjan Petter 2 
13 Ron Bos 1 
 -- Klaas de Haan 1 
 -- Hans Hes 1 
 -- Jan Willem Krom 1 
 -- Jan Nijmeijer 1 
 -- Eddy Oosterkamp 1 
---- Bert Slagter 1 
 



Werpdriekamp op 11 oktober 2009 te Steenwijk. 

         Plaats Jongens Junioren D Kogel punten Discus punten Speer punten Totaal 

6 Dennis Nieuwenhuis 8.47 446 17.12 251 20.90 341 1038 

8 Lennert Petter 7.16 375 14.39 194 24.38 403 972 

         Plaats Meisjes Junioren D Kogel punten Discus punten Speer punten Totaal 

4 Sandra Boxum 8.60 453 22.79 357 14.09 202 1012 

5 Iris Oost 8.01 422 16.04 229 18.92 303 954 

7 Mathilde Spitzen 8.68 457 20.39 314 11.47 139 910 

         Plaats Jongens Junioren C Kogel punten Discus punten Speer punten Totaal 

6 Vincent Spitzen 7.35 385 22.71 356 31.98 526 1267 

8 Marco Jonkman 8.70 458 28.21 447 17.51 275 1180 

11 Allaerd Petter 6.60 342 20.41 315 26.53 440 1097 

         Plaats Meisjes Junioren C Kogel punten Discus punten Speer punten Totaal 

7 Ryanne Bekius 7.87 414 17.85 266 22.62 372 1052 

         Plaats Jongens Junioren B Kogel punten Discus punten Speer punten Totaal 

2 Gerdo van Dalen 10.91 525 33.19 545 40.77 503 1573 

 
Marco Jonkman (JC) dns 

 
25.89 377 dns 

 
377 

         Plaats Jongens Junioren A Kogel punten Discus punten Speer punten Totaal 

3 Yoran van Dalen 9.80 446 26.46 391 40.27 495 1332 

         Plaats Vrouwen Senioren Kogel punten Discus punten Speer punten Totaal 

3 Corien Zwerver 8.93 515 23.62 406 18.60 369 1290 

         Plaats Mannen Masters M55 Kogel punten Discus punten Speer punten Totaal 

1 Hans Spitzen M55 8.08+ 312 27.43+ 414 32.34+ 370 1096+ 

 

NB: Hans Spitzen heeft geworpen met M45-materiaal 

         Plaats Mannen Masters M65 Kogel punten Discus punten Speer punten Totaal 

1 Feico Jansma M65 8.62 356 36.04 606 30.89 345 1307 

2 Hans Hes M65 8.13 316 23.87 326 14.56 14 656 

         Plaats Vrouwen Masters V35 Kogel punten Discus punten Speer punten Totaal 

1 Jana Posthumus V40 5.58 246 15.61 201 14.37 266 713 

         Plaats Vrouwen Masters V45 Kogel punten Discus punten Speer punten Totaal 

1 Trijntje Dijkstra V45 7.64 418 20.85 339 17.61 346 1103 

2 Grietje Boxum V45 6.16 297 17.43 252 13.31 238 787 

3 Tineke Boes V45 6.50 326 13.81 148 12.82 224 698 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Werpvijfkamp op 31 oktober 2009 te Zutphen. 
 
Mannen Masters M55: Kogelslingeren: Kogel: Discus: Speer: Gewichtwerpen: Totaal: Plaats: 
Hans Spitzen 23.94 8.85 31.08 34.08 9.30+ 2556 2e 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Coopertest op 1 november 2009 te Steenwijk. 

      12 minuten: 
 

  
 

6 minuten: 
 Jan de Lange 3259   

 
Rosalie Tissingh 1262 

Frans Kluitenberg NL 2845   
 

Jarno Kuiper 1223 

Marchel Tissingh 2633   
 

Demi Berger 1213 

Thirza Kuiper 2425   
 

Annefleur Tissingh NL 1069 

Wilma Kuiper NL 2303   
 

Lieke Berger NL 804 



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zaterdag 3 oktober Wijster  (Vam-berg) zondag 11 oktober Essen (Dld)

H 10km 2e Jan Scheenstra 34.57 H60 mararthon 12e Arjen Guikema 3.53.38

zaterdag 3 oktober Keulen (Dld) zondag 11 oktober Lengerich (Dld)

H35 mar 106e Egbert Vink 3.15.15 H45 12,3km 15e Jebbe Westerbeek 57.52

H45 mar 79e Freddie Bouma 3.10.37

zaterdag 17 oktober Staphorst (zwarte denneloop)

zondag 4 oktober Drachten H 10km 1e Jan Scheenstra 34.44

D 20km 9e Adri Sluis 1.51.18 3e Stefan Postma 37.02

H50 20km 13e Wim van Oosten 65+ 1.52.26 13e Egbert Vink 40.09

H.recr. 10km 10e Cor trompetter 43.55 H40 10km 4e Freddie Bouma 40.10

13e Thijs vd Vegt 45.28 H50 10km 1e Klaas van der Veen 38.24

74e Jan van Bemmel 1.07.06 4e Eddy Oosterkamp 41.10

D.recr 10km 8e Tiny de Jong 50.20 D 10km 5e Toos de Vries 48.14

9e Wilma van Galen 50.47 H 5km 3e Patrick Postma 18.04

36e Aafje Heinhuis 1.07.06

zaterdag 24 oktober Workum (strontrace)

zondag 4 oktober Biddinghuizen (Flevoijsbaan) H45 15,5km 3e Klaas vd Veen 58.55

H 10km 1e Jan Scheenstra 33.57

    zaterdag 24 oktober Etten Leur (brabant marathon)

zaterdag 10 oktober Den Ham  H60 marathon 3e Folkert Sterkenburgh 3.41.15

H50 4,7km 2e Klaas van der Veen 17.27 H50 1/2 mar 16e Jan Groen 1.26.17

  

zaterdag 10 oktober Meppel (Reesthalvemarathon) zaterdag 31 oktober Dwingeloo (45e AVD-cross)

Hs 1/2 mar 2e Jan Scheenstra 1.12.39 H45 7km 16e Jebbe Westerbeek ?

26e Jeroen Vink 1.35.27 D45 5km 2e Toos de Vries 28.03

31e Jan Willem Krom 1.39.25 JB 3km 2e Jesse Nijboer 16.11

H40 1/2 mar 1e Peter Visser 1.11.33 MC 2km 5e Ellen Jansen 9.11

algemeen winnaar !! JD 2km 2e Tim de Boer 7.46

7e Klaas de Haan 1.26.40 JPA 1km 9e Eric Stuiver 4.15

30e Freddie Bouma 1.37.30 12e Nick Rodermond 4.38

34e Harjo Wind 1.38.09 14e Kevin Boes 4.56

44e Chris Pols 1.41.27 MPA 1km 3e Lara van Ravenstein 4.16

54e Arnold Broek 1.45.03 JPB 1km 1e Simon Ensing 4.01

64e Ron Bos 1.48.19 8e Remco Mulder 4.35

81e Jan Willem van Dalen 2.02.58 MPB 1km 3e Thirza Kuiper 4.34

H50 1/2 mar 14e Eddy Oosterkamp 1.30.52 4e Rosalie Tissingh 4.44

15e Ad Roodhuijzen 1.31.35 JPC 1km 7e Jarno Kuiper 4.38

31e Jan Bos 1.39.54

35e Bert Slagter 1.41.16 zaterdag 31 oktober Heerde (Klokloop)

63e Jan Nijmeijer 1.51.14 D 10km 27e Adri Sluis 54.14

Ds 1/2 mar 4e Ivonne Wessels 1.37.20 83e Grietje Boxum 1.03.27

D30 1/2 mar 9e Margreet Wagteveld 1.48.26 D 5km 5e Sandra Boxum 24.01

 15e Annelies van Buiten 1.54.18

D40 1/2mar 8e Toos de Vries 1.45.48 zaterdag 31 oktober Holten (Holterbergloop)

 12e Wilma van Galen 1.52.12 H40 10 mijl 217e Berry Pees 1.18.20

H 10km 21e Cor Trompetter 44.53

33e Frenk Wubben 47.52 zondag 1 november New York (USA)

34e Egbert Vink 47.52 D marathon Trees van Veen 4.26.56

39e Marcel Tissingh 51.01

D 10km 11e Anita Blankvoort 54.32 zondag 1 november Texel

H 5,8km 6e Ruud Schepers 27.04

zondag 11 oktober Groningen  (4-mijl) D 5,8km 11e Wilma van Galen 29.39

Jongens jun 23e Jesse Nijboer 22.56 14e Annelies van Buiten 31.11

40e Jari van Ravenstein 25.49 26e Ina Gerding 36.38

Martijn de Vries 30.25 H 2,9km 13e Rob van der Wel 24.45

meisjes jun Lara van Ravenstein 34.30

vrouwen 50+ 5e Toos de Vries 30.31 Deze pagina is alleen mogelijk als de uitslag van een

heren recr. Niek Wijnen 35.24 wedstrijd bekend is bij ons.Geef daarom uw gelopen tijd

Tom van Ravenstein ? 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 28 november 2009, zie clubblad oktober 2009, of www.start78.nl

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

29 november Dronten bosloop 11km-8,3km-5,5km-2,8km 10.30 uur

29 november Harderwijk wegloop 15km-10km-5km-1,6km 10.30 uur

29 november Zwolle wegloop 15km-10km-5km-3km-1,5km 10.30 uur

30 november Bolsward wegloop 7,5km 19.00 uur

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

05 december Diever bosloop 42,2km-31,7km-21,1km-10,5km 11.00 uur

05 december Heerde wegloop 11,9km-9,1km-6,2km-1km 10.30 uur

05 december Leek crossloop 10km-5km-2km-1km 10.30 uur

05 december Mildam wegloop 10km-5km 10.30 uur

05 december Nijeveen wegloop 21,1km 13.00 uur

06 december Sneek wegloop 8,5km 11.00 uur

10 december Zwolle baan 5000m-coopertest 19.30 uur

12 december Assen wegloop 15km-12km-9km-6km-3km-1km 11.00 uur

12 december Nes - Ameland wegloop 21,1km-10km-4km-2km 13.30 uur

13 december Emmeloord wegloop 15km-12,5km-10km-7,5km-5km-2,5km 11.00 uur

13 december STEENWIJK-De Bult 2e wedstrijd runningcenter crosscircuit alle klassen 11.30 uur

13 december Utrecht indoor senioren/masters/junioren-AB 10.00 uur

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

18 december Dronten wegloop 21,1km-10km-5km-1km 13.00 uur

19 december Assen wegloop 10km-5km 13.30 uur

19 december Ommen crossloop 10km-5km-2,5km-1,2km 13.30 uur

19 december TUK-WOLDBERG 2e bosloop alle klassen 11.00 uur

20 december Oranjewoud crossloop alle klassen 11.30 uur

26 december Dronten crossloop 11km-8,3km-5,5km-2,8km 10.30 uur

27 december Blijham wegloop 21,1km-15km-10km-5km 12.00 uur

27 december Epe baan uurloop / 6 uursloop / estafette marathon 13.00 uur

27 december Harderwijk crossloop 15km-10km-5km-1,6km 10.30 uur

27 december Zwolle wegloop 15km-10km-5km-3km-1,5km 10.30 uur

30 december Dronten indoor junioren-BCD/pupillen 09.30 uur

31 december Glimmen wegloop 9km-7,2km-5,4km-3,6km-1,8km 12.00 uur

31 december Kampen wegloop 21,1km-18km-15km-12km-9km-6km-3km 11.00 uur

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

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

10 januari Bakkeveen 3e wedstrijd runningcenter crosscircuit alle klassen 11.30 uur

16 januari Groningen indoor junioren-A, junioren-D/pupillen

17 januari Groningen indoor Senioren/junioren-ABC

Let op: inschrijven voor Groningen kan tot en met 18 december 2009 op www.siag.nl

Na-inschrijven is niet mogelijk. Programma op: www.siag.nl

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.    


