


TRAININGSTIJDEN

Steenwijk:

Maandag: 18.30-20.30 Krachttraining Oerthebaan

19.00-20.30 Lange Afstandsgroep niveau 4 Oerthebaan Jebbe

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: 19.00-20.30 Mastertraining technische onderdelen Oerthebaan Tineke

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, 
 
Wat een winter hebben we dit jaar. Vanaf december tot en 
met februari hebben we steeds vorst en sneeuw. Voor het 
lopen is vooral de sneeuw een behoorlijk opstakel. Vele 
trainingen moesten worden gewijzigd omdat het te glad was 
of te koud. Maar afijn, hebben we ook een keer een echte 
winter meegemaakt. Iedereen heeft in ieder geval de kans 
gehad om een sneeuwpop te maken en sneeuwballen te 
gooien. En dat hebben we niet iedere winter in Nederland. 
En misschien hebben we deze zomer minder last van 
muggen en ander ongedierte door de strenge winter. En dat 
zou dan toch een voordeel zijn. 
 
De boslopen op de Woldberg zijn ondanks de soms barre 
omstandigheden gewoon doorgegaan. Petje af voor de 
deelnemers en de vrijwilligers die de kou en gladheid 
hebben getrotseerd. Maar niet alle wedstrijden konden 
doorgaan. Zo was onder andere de populaire Hunnebedloop 
afgelast. Met het voorjaar in het zicht, hoop ik dat we geen 
sneeuw en gladheid meer krijgen en dat we onbelemmerd 
onze trainingen kunnen doen en aan wedstrijden kunnen 
deelnemen. 
 
Een wedstrijd die in ieder geval niet zomaar zal worden 
afgelast, is de Indoorwedstrijd in de tennishal in Tuk. De 
wedstrijdorganisatie is met de organisatie van dit evenement 
weer druk in de voorbereiding. Hierover kun je een stuk 
lezen in deze Starter. Zonder vrijwilligers komt dit indoorgala 
niet tot stand dus in deze Starter vind je ook een verzoek om 
te helpen. 
 
In november zijn er enquêtes afgenomen voor en na de 
trainingen. Met deze enquêtes wilden we kijken wat de 
waardering van de Starter is door onze leden en waar de 
redactie dingen moet gaan aanpassen. Een samenvatting 
van dit onderzoek kun je in deze Starter vinden. 
 
Door de strenge winter zijn er minder wedstrijden gelopen. 
Hierdoor hebben we in dit nummer geen verslagen over 
wedstrijden. Maar we hebben wel onze vaste rubrieken 
zoals: het estafettestokje, de jeugd van tegenwoordig, 
starterspret en gerstenat en vette friet. En ten slotte kun je 
zoals je gewend bent de uitslagen en de wedstrijdkalender 
achter in de Starter vinden. 
 

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

 
Leden, 
Na een lange kwakkelwinter waarin het af 
en toe moeilijk trainen was lijkt het er dan 
nu toch op dat we weer lekker naar buiten 
kunnen. Met name de jeugdtrainingen 
hebben flink te lijden gehad van het koude 
weer. Onze trainers doen hun best om de 
gemiste trainingen in te halen. 
 
Ledenvergadering 
Donderdag 25 maart houden we onze 
algemene ledenvergadering. We nodigen 
alle leden van harte uit om daarbij 
aanwezig te zijn. De stukken voor de 
vergadering zijn bij deze starter gevoegd. 
Op de agenda staat onder meer het 
beleidskader voor de komende vijf jaar. 
Het bestuur heeft de staat van de club 
beschouwd en daaruit beleidsvoornemens 
afgeleid. Komt allen om daarover mee te 
praten en mee te beslissen. 
 
Reanimatie 
Het bestuur heeft onlangs besloten om 
aan al onze trainers een reanimatiecursus 
aan te bieden. We vinden dat ingeval van 
calamiteit altijd iemand in de buurt zou 
moeten zijn die weet wat te doen. 
Aanvullend willen we ervoor zorgen dat bij 
evenementen op de baan een AED 
apparaat aanwezig is. De aanschaf van 
zo’n apparaat is ons vooralsnog te 
kostbaar. We hebben daarbij ook 
overwogen dat veel trainingen buiten de 
baan worden gegeven en dan heb je er 
dus niks aan. 
 
Run for life 
Eind vorig jaar is door een aantal leden 
van AV Start ’78 de stichting Run for life 
opgericht. Deze stichting stelt zich ten doel 
geld in te zamelen voor sporters met een 
beperking. In 2010 zal de stichting zich 
inzetten voor de KNGF geleidehonden. 
Atletiekvereniging Start '78 neemt deel in 
deze stichting. Zo is onlangs op onze 
website een stukje ingeruimd voor de 
stichting en levert ons bestuur een 
bestuurslid voor de stichting. Deze functie 
wordt ingevuld door Wim van Oosten. 

Resultaten van het 
onderzoek over de Starter 

door Sietske Sterkenburgh 

 
In november 2009 heeft de redactie een 
onderzoek gehouden onder de leden 
ouder dan 12 jaar om te kijken hoe de 
Starter wordt beoordeeld. We hadden 
gekozen voor een enquête die we voor of 
na de trainingen zouden afnemen. Op 
deze manier wisten we zeker dat de 
enquêtes zouden worden ingevuld, en 
hadden we de ingevulde enquêtes ook 
direct in huis. In december zijn alle 
enquêtes bij elkaar gevoegd (82 stuks) en 
hebben we alle resultaten verzameld. Uit 
deze resultaten willen we hier de 
belangrijkste conclusies weergegeven. 
 
Het clubblad wordt door 70% van de leden 
altijd gelezen. 16% van de leden leest de 
Starter regelmatig en 14% soms. Niemand 
van de geënquêteerden leest de Starter 
nooit. Dit is een mooi resultaat, dat inhoud 
dat de Starter een blad is dat belangrijk is 
voor de leden. 
 
De Starter is er in een gedrukt exemplaar 
maar de Starter is ook te lezen op de 
website van Start ’78. Uit het onderzoek 
blijkt dat een zeer groot deel van de leden 
het gedrukte exemplaar lezen en niet of 
soms de versie op de site lezen. 
 
De Starter komt 10 keer in het jaar uit. Dit 
aantal is naar tevredenheid bij het 
overgrote deel van de leden. Slechts 1% 
van de leden had een ander aantal als 
wens. 
 
De vraag waarbij een beoordeling over de 
inhoud van de Starter werd gevraagd, is 
door 95% positief ingevuld. Slechts 5% 
vindt de inhoud matig en niemand vind de 
inhoud van het clubblad slecht. Bij de 
vraag of er wat ontbreekt in de Starter 
heeft 20% aangegeven wat te vinden 
ontbreken in de Starter. Bij de 
aanvullingen die hierbij zijn geplaatst, zijn 
goede tips en ideeën geopperd. 
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Het clubblad wordt volgens 82% van de 
leden naar tevredenheid bezorgt. 28% is 
niet tevreden hierover. Aan de bezorging 
is het afgelopen jaar aandacht besteed en 
onze aandacht blijft ook dit jaar hier op 
gevestigd. De daarop volgende vraag, was 
de vraag of men zelf bereid is mee te 
helpen aan de bezorging van het clubblad. 
Hierop heeft 28% positief gereageerd. Wij 
als redactie hopen dan ook dat deze leden 

contact opnemen met de redactie want 
hoe meer bezorgers hoe minder werk het 
is voor ieder bezorger. Oftewel vele 
handen maken licht werk. 
 
Omdat we heel graag meer mensen in de 
redactie willen hebben dan nu het geval is. 
Hebben we ook de vraag toegevoegd of er 
leden zijn die in de redactie zouden willen 
helpen. Hierop heeft 5% aangegeven dit 
wel te willen. Zoals bekend was de 
enquête een anonieme enquête. Wij 
hopen daarom dat die 5% iets van zich 
laat horen. We zullen ze met open armen 
ontvangen. 
 
De laatste vraag van de enquête was 
eigenlijk de belangrijkste. De resultaten 
hiervan kun je vinden in de taartdiagram. 
Zoals in het diagram te zien is. Is 72% 
tevreden met de Starter. Directe 
veranderingen zijn daarom niet 
noodzakelijk. Wel denken we dat in de 
toekomst er met een vernieuwing aan de 
website, meer mogelijk zou kunnen zijn via 
internet. 

Wij als redactie zijn blij verrast met de 
resultaten en gaan weer vol goede moed 
verder om iedereen een mooi clubblad 
voor te schotelen. En natuurlijk kunnen wij 
dit niet doen zonder onze trouwe 
schrijvers en bezorgers. Wij vragen hen 
dan ook zo door te gaan want je ziet het, 
het wordt gewaardeerd. 

 

 

 
Vrijwilligers ( m / v ) voor 
de computer gevraagd 

 
Op wedstrijden bij Start’78 worden de 
uitslagen met de computer verwerkt. De 
wedstrijdorganisatie-commissie wil dit 
“team” uitbreiden met 2 personen. 
 
Er wordt met de volgende programma’s 
gewerkt:  WAP  en Weg-wed. 
 
Start’78 vraagt : 
Iemand, die grote affiniteit met computers 
en wedstrijden op de baan en op de weg 
heeft. Als het team compleet is, ongeveer 
7 keer per jaar (meestal van april tot half 
oktober) bij een wedstrijd de uitslagen 
verwerken. 
 
Start’78 biedt: 
Het inwerken en bekend maken van de te 
gebruiken programma’s. Prettig werken in 

Hoe zou je de Starter in de toekomst het liefste zien?

72%

5%

9%

14%
1% zoals nu

zonder uitslagen, die staan

immers op de website

digitaal (pdf) op de website

digitaal als nieuwsbrief in je

e-mail

ik heb een veel beter

idee…….



 

maart 2010  5 

een aparte ruimte in het clubhuis. 
Gezellige sfeer bij alle wedstrijden. 
 
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer 
informatie? Bel of mail met Nel Zwerver 
(0521-381285 of famzwerver@gmail.com)  

 
 

25 Jaar Indooratletiek 
Start’78 

door Nel Zwerver 

 
Op zaterdag 6 maart 2010 organiseert 
Start’78 alweer haar 25e indoor!! 
 
In 1981 is de eerste geweest in De 
Meenthe en daarna nog tot en met 1993. 
Omdat De Meenthe intern ging 
verbouwen, konden alle technische 
nummers niet meer in de hal en zalen. 
Naarstig is toen naar een andere locatie 
gezocht en  die werd gevonden in Tuk, nl. 
de tennishal “De Welle”. Deze hal bleek 
heel geschikt. In deze hal kon de officiele 
indoorsprint 60 meter gehouden worden. 
Na een paar jaar bouwde de eigenaar 
intern een fitnesscentrum, waardoor de hal 
korter werd en daarom geen 60 meter 
meer. De afstand werd gereduceerd tot 50 
meter. Ook moest de aanloop voor de 
verspringbakken ingekort worden. Van 
1994 tot en met 2002 zijn hier met succes 
indoors georganiseerd. Zowel in De 
Meenthe als in de tennishal kwamen heel 
veel atleten naar toe. In beide hallen is het 
record wel tot rond de 650 atleten 
geweest!! 
 
Na 2002 stond de hal een paar jaar te 
koop en werd nergens meer voor gebruikt. 
Helaas! De hal en bowlingcentum werd 
verkocht en na ongeveer 2 jaar werd 
Start’78 door de exploitant benaderd om 
weer een atletiekindoor te willen 
organiseren. Start’78 heeft ja gezegd en is 
voorzichtig begonnen, om eerst een indoor 
voor pupillen en C/D-junioren te 
organiseren. Dat was in 2008. Voor weer 
een “eerste” keer viel de deelname niet 
tegen en meteen is besloten ermee door 
te gaan, maar dan ook voor A/B-junioren, 
senioren en masters. In 2009 was de 

deelname gegroeid en zo hoopt Start’78, 
dat er elk jaar meer atleten komen. 
 
De samenwerking met de directeur van De 
Meenthe en de eigenaar van tennishal “De 
Welle” en de nieuwe exploitanten van het 
Racketcentrum (voorheen De Welle) 
verliepen en verloopt altijd heel prettig. 
 
Voor zo’n atletiek-indoorgala moet veel 
werk verzet worden. Omdat er geen 
sponsorcommissie is, gaan de WOC-leden 
(wedstrijdorganisatie-commissie) zelf 
sponsoren zoeken voor deze wedstrijd. De 
huur van de hal en de elektronische 
tijdwaarneming zijn duur en dan zijn er 
nog andere kosten. Het indoormateriaal 
moet nagekeken worden of nieuw worden 
aangeschaft. Omdat er geen materiaal in 
de hal is om een indoor te kunnen 
organiseren, moet alles naar de hal 
gebracht worden: uit het clubhuis, maar 
ook uit gymzalen in Steenwijk. 
Dranghekken en zand bestellen, EHBO, 
veel juryleden en andere vrijwilligers 
vragen. Op vrijdagavond wordt de hal door 
ongeveer 20 mensen ingericht en op 
zaterdagavond door net zoveel mensen 
opgeruimd. Op de donderdag ervoor is er 
een werkbespreking voor die avonden. 
Dan is er elk jaar een verloting, waarvoor 
prijsjes gekocht moeten worden. Dit zijn in 
grote lijnen de voorbereidingen, we zullen 
het maar niet over de vele details hebben. 
 
Voor de stop van 2003-2007 was de 
atletiek-indoorgala van Start’78 beroemd 
en geliefd bij veel atletiekverenigingen.  
Start’78 kon veel bieden, vooral de 2 
verspringbakken en 50-60 meter 
sprinttweekamp. De tweekamp werd later 
40-50 meter. Het programma liep bijna 
nooit uit en de uitslagen werden snel 
verwerkt. Start’78 kan nog steeds 
hetzelfde bieden: 2 verspringbakken, 2 
kogelstootringen, hoogspringmat (evt. een 
2e) Sprint-tweekamp met elektronische 
tijdwaarneming. 
 
Start’78 organiseert het nu voor de 25e 
keer, maar het blijft altijd spannend, 
ondanks de ervaringen! Elk jaar moet er 
wel iets, of het nu groot is of klein, 
veranderd of aangepast worden. De WOC 

mailto:famzwerver@gmail.com
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gaat er weer tegenaan en hoopt op een 
geslaagde dag met nog meer atleten! 
 

Oproep 
Naar aanleiding van bovenstaande hoopt 
de WOC ook op voldoende vrijwilligers: 
- Helpen bij het jureren en op het 
secretariaat (6 maart) 

- Vrijdagavond opbouwen (5 maart) 
- Zaterdagavond opruimen (6 maart) 
 
Kunt u ons helpen? Informatie en opgave 
bij Nel Zwerver (0521-381285 of 
famzwerver@gmail.com) 
 

Wie wil ons helpen met een 
kleine vrachtauto? 
Zowel op vrijdag 5 maart als zaterdag 6 
maart is een kleine vrachtauto o.i.d. te 
weinig. Hiermee moet materiaal van De 
Eekeringe en de gymzaal Oostermeenthe 
naar het Racketcentrum gebracht worden 
en weer terug. Melden bij Nel Zwerver 
(0521-381285 of famzwerver@gmail.com)  
 

 

Stichting Run for Life 
Steenwijk 

door Ruud Schepers 

 

 
Zoals velen van jullie al hebben kunnen 
lezen in de Steenwijker courant zijn een 

aantal leden van Start 78 een stichting 
begonnen. Deze leden (Wim van Oosten, 
Rob van der Wel, Stephan Nijs en Ruud 
Schepers) vormen samen met Ana van 
Zadelhoff het bestuur van de Stichting.  
 
De Stichting Run for Life Steenwijk zal 
zich in 2010 gaan richten op het binnen 
halen van gelden die ten goede komen 
voor de KNGF geleidehonden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn bereid om daar een tegenprestatie 
voor te leveren die betrekking heeft met de 
loopsport. Te denken valt aan o.a. een 
loopclinic die wordt verzorgd door een van 
de trainers die het bestuur van de stichting 
rijk is. Op dit moment hebben we de 
eerste opdracht al vervuld door een 
voetbalelftal van de Olde Veste te trainen. 
Deze opbrengst is het begin van onze 
doelstelling en die luid als volgt: 
 
Wij willen voordat de marathon in New 
York 07-11-2010  van start gaat het 
bedrag binnenhalen wat nodig is om 
een puppy te adopteren t.w. € 5000,- 
 
Via deze weg willen wij jullie vragen om 
eens mee te denken over de 
mogelijkheden die er misschien zijn bij 
jullie op het werk of op school om een 
sponsorloop of loopclinic te houden. Indien 
er vragen zijn, kun je altijd contact 
opnemen met een van de 
bovengenoemde bestuursleden. 
 
Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid 
om zo een bedrag (klein of groot) te 
doneren! Dit kan op rekeningnummer 
1548.16.043 van de Rabobank. T.n.v. 
Stichting Run for Life Steenwijk (kvk 
nummer 08209738). 
 
 

  

mailto:famzwerver@gmail.com
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Jarig in maart 
 

  

      

 Alvast van harte gefeliciteerd en  

een fijne dag toegewenst namens 'Start 78'  

       

       

      
 

      

 

Maart       

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

2-3 Christa Smitstra 9-3 Wolter Nijmeijer 19-3 Klaas Pit 

3-3 Marijke de Kan 9-3 Charlotte Roerink 19-3 Rinske Sterkenburgh 

4-3 Kevin Boes  10-3 Simon Hermsen 20-3 Stephan Nijs 

4-3 Lianne Servage-Vellekoop 10-3 Chris Pols  21-3 Ferna Buiter 

5-3 Nico Essing 11-3 Trijntje Costeris 23-3 Ivan Versteeg 

6-3 Jolanda van Zanten 15-3 Harm Kolvoort 25-3 Nathan van der Heide 

7-3 Patrick Postma 17-3 Ina Gerding  27-3 Wolter Bosscha 

9-3 Wieneke Bolding 18-3 Kitty de Jong 29-3 Wouter Deems 
 

      

 
 

Nieuwe leden 

Romée Pluim -pupil C 

Sven Groote - junior A 

Sofie Harms - pupil B 

 
__________________________________________________________________________ 
 

De jeugd van 
tegenwoordig 

belevenissen van een jeugdtrainer 

 
Wie had er verwacht dat we deze winter 
zoveel dagen sneeuw zouden hebben? Ik 
in ieder geval niet. Het heeft zijn voor en 
nadelen. Het grootste nadeel is wel dat er 
veel trainingsavonden voor de jeugd zijn 
uitgevallen. Het enige wat je kon doen was 
balwerpen oefenen met sneeuwballen, 
maar dat kan thuis ook. 
 
Met veel dank aan de sneeuwveegploeg 
van maandagavond kon er toch nog op 
twee banen gelopen worden. Met 5-6 
mensen was je bijna een uur bezig om 2 

banen schoon te krijgen, afhankelijk van 
de hoeveelheid sneeuw die er lag. Zo kon 
er op dinsdag en woensdag gelukkig wel 
gelopen worden op de baan. Helaas 
werden er door de sneeuw hier en daar 
ook wedstrijden afgelast. Het bedenken 
van voordelen van de sneeuw vind ik erg 
lastig.(zeker na een duur slippertje, met 
moeders auto) Het enige wat ik kan 
bedenken is dat het leuke plaatjes oplevert 
en dat je sneeuwpoppen kunt maken. 
 
6 maart zullen we onze jeugdatleten in 
actie zien bij de indoor in Tuk en het NK 
Cross. Deze twee wedstrijden vallen 
alleen wel op dezelfde dag. Hopelijk is er 
in de volgende editie meer over de jeugd 
te vertellen. 
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Wist je dat: 
- Er bij de junioren veel gegamed wordt 

tegen elkaar op msn? 

- Ellen Jansen normaal gesproken van 

iedereen wint met mijnenvegen? 

- Bram Tichelaar het knap vond om een 

keer van Ellen te winnen? 

- Geesje Nijmeijer graag over school 

verteld? 

- Soraya Servage ijs erg glad vindt? 

- Bram Tichelaar zijn stageschool erg leuk 

vindt? 

- Dit dezelfde school is waar ik vorig jaar 

stage gelopen heb? 

 

 

Het estafettestokje 
door Wilma van Galen 

 
WALK EN TALK,  
Marcel bedankt, Ik ga het proberen. Na 22 
jaar volleyballen kreeg ik zin om wat 
anders te gaan doen. Zo ben ik met 
Gerard op schaatsles gegaan bij 
schaatsvereniging Rutten. Om mijn  
conditie op peil te houden werd ik lid van 

de loopgroep van Jan Echten, en ging ik 
iedere donderdag zwemmen. Jan Echten 
organiseert elk jaar een duathlon; 10km 
lopen en 1km zwemmen, daar doe ik ieder 
jaar aan mee. Het schaatsen lag me niet 
zo,maar het hardlopen ging steeds beter. 
Mijn doel was een halve marathon te 
lopen. Samen met Ida de groot en Anita 
blankvoort gingen we trainen voor de 
halve in Meppel. Toen ik voor het eerst in 
2003 die halve marathon gelopen had 
vond ik dat geweldig. Vanaf dat moment  
ging ik steeds meer loopjes mee doen. 
 
De volgende stap was een hele Marathon. 
Om meer trainings mogelijk heden te 
hebben ben ik lid geworden van Start 78, 
en train ik in  Wolvega bij de groep van 
Folkert Sterkenburgh. Samen met Cor 
Trompetter en Wim Oosten ging ik trainen 
voor de Marathon in Rotterdam, dit was in 
2006. Ik heb erg genoten van het lopen 
van lange afstanden en kwam tijdens de 
trainingen over bospaden en lanen die ik 
nog niet kende. In Rotterdam logeerden 
we bij  vrienden van Cor. Samen met Anita 
,Gerard en Iris maakten we er een gezellig 
weekend van. Het was een schitterende 
marathon; natuurlijk erg vele  enthousiaste 
toeschouwers en voor de start stond Lee 
towers  ons toe te zingen met het bekende 
“ You never walk alone”. Later heb ik deze 
marathon nog 2 keer gelopen . Ook heb ik 
de marathon van Leeuwarden en de 
slachte marathon gelopen. 
 

 
 

Wat ik minstens zo leuk vind als het lopen 
zijn de uitje van start 78. Zo ben ik met de  
trainingweekenden op Ameland en Texel 
mee geweest. De loopreisjes die Robina 
organiseert ben ik ook mee geweest. Naar 
Parijs ,de start van de halve marathon was 
onder de Eiffeltoren,kicken. Mijn dochter 
Iris was ook mee, die voelde zich erg thuis 
tussen de starters. Ook zijn we naar 
Berlijn geweest en ook naar Praag, beide 
halve marathons. Berlijn was erg leuk om 
te stappen . Of gingen we voor het lopen? 
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In Praag heeft  Stephan een diepe indruk 
op ons gemaakt. Onvoorstelbaar dat je 
blind een halve marathon kan  lopen en ik 
heb veel  respect voor  Ruud en Anna die 
hem de hele reis begeleiden. Elke avond 
deden we aan conditie training in de disco 
van het hotel. 
 
In onze loopgroep zijn ook wel eens 
feestjes. Thijs die 50 werd, de hele 
loopgroep was aanwezig en  Thijs was blij 
verrast want hij wist niet dat we door zijn 
dochter uitgenodigd waren. Thema was 
jaren 60 en we waren allemaal prachtig 
verkleed. Toen Peter en Helma 25 jaar 
getrouwd waren, zijn we gezellig met de 
hele loopgroep op de fiets naar het feest 
gegaan. We zijn de dans vloer niet af 
geweest en de volgende dag had iedereen 
spierpijn. Wat een training. Bennie 
Overvelde zijn vut feestje  was ook erg 
leuk: die moest ons haast weg sturen 
anders hadden we daar nu nog gezeten. 
 
Met Ruud zijn we aan het wadlopen 
geweest. Ruud zijn vader was onze gids. 
We hadden prachtig mooi weer deze dag 
,maar wat is het zwaar in de drek. De 
afgelopen twee jaar ben ik ook met de 
fam. Sterkenburgh naar Oostenrijk 
geweest om vijf dagen mooie 
bergwandelingen te maken. Dit is een 
prachtige ervaring; genieten van de rust 
en prachtige vergezichten en s avonds in 
de hut gezellig een borrel drinken en 
getuige zijn van leuke verkleedpartijen.[ 
van de heren!] 
 
Wat brengt 2010???????????????????? 
 
Weer leuke wedstrijden, de eerste gaat 
Havelte worden. Dit jaar wil ik dolgraag 
naar New York. Ruud gaat informeren hoe 
de reis er uit komt te zien en wij gaan ons 
alvast voorbereiden. Ik probeer in de 
winter de crossen weer mee te doen, 
vooral die van start 78. Complimenten 
voor alle vrijwilligers die alles organiseren 
en coördineren zonder hun zou het 
allemaal niet mogelijk zijn. Leuk de 
aanmoedigingen en ook de leuke stukjes 
in de krant. EN niet te vergeten de leuke 
fotos van Thijs.  
 

Zo heeft het hardlopen een grote invulling 
en aanvulling in mijn leven gegeven. En 
heb ik veel leuke mensen leren kennen. 
Hoewel ik veel tijd in het lopen steek heb 
ik  een baan bij Lindestede  en heb ik thuis 
een huishouden met een man en zoon en 
dochter. Ook hebben we huisdieren die 
plezier maar ook werk meebrengen; twee 
honden en een papegaai. Vrijwilligerswerk 
doe ik bij Fc Wolvega en als EHBO-er. 
Genoeg verteld het wordt tijd om het 
stokje door te geven aan Anita Blankvoort. 
 
 

Gerstenat en vette Friet 
belevenissen van een recreatieve loper. 

 
 
Terwijl ik me niet helemaal fit voel besluit 
ik toch maar om even een stukje te 
schrijven. Het is een lange “starterloze” 
periode geweest dus er moet genoeg 
gebeurd zijn zou je zeggen. Blijkbaar doet 
het griepvirus zijn best om mij ook te 
pakken te krijgen maar ik laat me niet 
kisten! 
 
Het is nu zaterdagochtend terwijl ik dit 
schrijf. Boodschappen gedaan, en nu een 
lekker kopje koffie erbij. Vanmiddag een 
duurloopje in de omgeving van Veno, 
morgen naar Nijmegen voor een Roparun 
training. Dus genoeg te doen dit weekend. 
Hopelijk kan ik het virusje er uit zweten  
 
Ik heb net naar de foto’s zitten kijken van 
“de 30” Mooie plaatjes weer. Het is toch 
een prachtig gezicht al die sneeuw. 
In de voorbereiding van de 30 liepen we 
op een dinsdag in de kerstvakantie de 
route alvast een keer. Zodat we niet 
zouden verdwalen……Al keuvelend 
vertrokken we met zijn vieren vanaf de 
baan in Steenwijk richting Brandeveen 
waar de route heen zou gaan. Het eerste 
stuk ging prima maar de ronde rond het 
ven zag er in de sneeuw weliswaar 
prachtig uit, maar ook heel anders dan bij 
eerdere bezoeken. Tot Jan Bos opmerkte 
dat er wel heel veel voetstappen op het 
pad stonden hadden we niet in de gaten 
dat we rondjes liepen. 
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Afijn, na 32 km ploeteren door de sneeuw 
waren we weer terug op de baan met de 
afspraak om het deel rond het Brandeveen 
nog maar eens te doen. Om problemen op 
30 december te voorkomen zeg maar  
Op 30 december was het ook een 
prachtige witte wereld. Ik heb niet gehoord 
hoeveel deelnemers er waren maar ik 
denk iets minder dan vorig jaar. De 
weersomstandigheden zullen daar wel aan 
meegewerkt hebben. Het aantal “gevallen 
mannen” in onze groep was erg hoog, 
50%. We waren maar met zijn zessen in 
onze groep, maar blijkbaar was het erg 
zwaar, anders val je niet zomaar. Hoewel, 
Heerke viel al na 300 meter, toen zat hij er 
toch nog niet doorheen? 
Na de tijd natuurlijk de prijsuitreiking van 
de L.A. competitie. Het was wel vol op het 
ereschavot bij de heren 40+. Jammer 
genoeg voor Egbert was dat dit jaar voor 
het laatst. Komend seizoen is de categorie 
35-45, en 45-55 heb ik begrepen. Maar 
voor wie het zeker wil weten, de uitleg 
staat op de website. 
 
Het winterweer zorgde voor nogal wat 
problemen met het verkeer, maar ook bij 
de diverse loopjes. Allerlei lokale 
wedstijden werden afgelast, maar ook 
enkele grote evenementen. Het was dus 
allemaal een beetje improviseren. 
Gelukkig ging ook onze clubcross gewoon 
door. In de kerstvakantie was de eerste, 
daar staan we maar niet te lang bij stil 
want na 3 rondjes moest ik de pijp aan 
Maarten geven. Dat gebeurd me niet vaak. 
Maar ik sukkel al een poosje met de 
hamstrings en ik kreeg te veel last ( kan er 
iemand goed masseren?) In ieder geval, 
23 januari was de cross weer onder 
winterse omstandigheden. Het parcours 
was hier en daar spekglad door bevroeren 
sneeuw. Hierdoor waren er nogal wat 
valpartijen maar ik kon me gelukkig op de 
been houden (voornamelijk door de 
spikes). 
We hadden een leuk groepje wat bij elkaar 
liep. Klaas de Haan, Harm Kolvoort, 
Gerard Dunnink en ik. Ik had Jan de Groot 
ook verwacht maar die liep er iets achter. 
Maar volgens mij duurt het niet lang meer 
voor hij weer op zijn normale niveau is. 
Ik kon gelukkig meteen op kop komen van 
het groepje en achter mij heb ik diverse 

doffe dreunen gehoord als er weer iemand 
onderuit ging (met bijbehorende 
verwensingen ) Mijn achtervolgers liepen 
op gewone schoenen, ik op spikes, anders 
had ik het niet gered. Ik hoop maar dat het 
ook bij de laatste cross glad is!!! 
 
Ook de hunebedloop viel ten prooi aan het 
winterse weer. Dus in plaats daarvan 
togen Gerrit en ik op zaterdag maar met 
zijn beiden richting wapserveen. Gerrit had 
een nieuwe route bedacht via het nieuwe 
plan bij de zandafgraving. Dat ging prima, 
we konden redelijk makkelijk bij de Aa 
komen (we hoefden maar één keer over 
een sloot te springen). Via de Aa liepen 
we richting Helomaweg en vandaar weer 
terug. Een aanrader. 
 
Maar eens kijken wat het weer de 
komende tijd gaat doen. Iedereen is wel 
een beetje zat van het geglibber in de 
sneeuw. Maar het voorjaar komt er aan, 
beloofd! 
 

Runningcentercross 

javascript:Grootformaat();


Runnersworld Indoorgala op 12 december 2009 te Alkmaar. 
Mannen Masters: 
60m: Harm Bakker 10.02 4

e
 

800m: Harm Bakker 2.40.53+ 2
e
 

1500m: Harm Bakker 5.28.93+ 20 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Kerstboommeerkamp op 12 december 2009 te Utrecht. 
 
Meisjes Pup A, 1

e
 jaars: 60m: Ver: Kogel: Totaal: Plaats: 

Rosalie Tissingh 10.64 3.37 3.94 1043 16e  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

2e bosloop op 19 december 2009. 

          Jongens Minipup., 410m: 
 

  
 

Jongens D, 1400m: 
 

  
 

Vrouwen V35, 4200m: 
  1 Thijmen Bakker NL 2.48   

 
 1 Julian Vreeling 7.54   

 
 1 Diana Bakker NL 26.41 

Jongens Pupillen B, 820m: 
 

  
 

Meisjes C, 1400m: 
 

  
 

Vrouwen V45, 4200m: 
  1 Wouter Ensing NL 4.35   

 
 1 Ellen Jansen 6.08   

 
 1 Wilma van Galen 23.09 

 2 Klaas Pit 4.44   
 

 2 Ryanne Bekius 8.03   
 

 2 Linda Wibbelink  25.28 

Meisjes Pupillen A, 820m: 
 

  
 

 3 Geesje Nijmeijer 8.42   
 

Vrouwen, 7000m: 
  1 Amber Bekius 4.49   

 
Jongens C, 1400m: 

 
  

 
 1 Jazlin Ruinemans 35.47 

Jongens Pupillen A, 820m: 
 

  
 

 1 Jari van Ravenstein NL 6.00   
 

Mannen, 7000m: 
  1 Simon Ensing 4.06   

 
Meisjes B, 1400m: 

 
  

 
 1 Jan Scheenstra 28.21 

 2 Eric Stuiver 4.06   
 

 1 Wieke Nijmeijer 10.55   
 

 2 Sybrand Sterkenburgh NL 30.33 

 3 Remco Mulder 4.54   
 

Korte cross, 1400m: 
 

  
 

Mannen M40, 7000m: 
  4 Wolter Nijmeijer 6.16   

 
 1 Lowie vd Woude 5.29   

 
 1 Gerard Dunnink NL 32.00 

Meisjes D, 1400m: 
 

  
 

Jongens B, 4200m: 
 

  
 

 2 Harm Kolvoort 33.15 

 1 Lara van Ravenstein 7.20   
 

 1 Frank Wibbelink 23.56   
 

 3 Jan de Groot 35.36 

      
  

 
Mannen M60, 7000m: 

 

      
  

 
 1 Harm Bakker 34.31 

      
  

 
 2 Folkert Sterkenburgh 37.52 

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

Uitslag Solana Atletiek Indoor te Dronten op 30 december 2009 

      JPA, 1e jaars: 30m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 

Remco Mulder 6.22 0.95 5.15 1093 7e 

MPA, 1e jaars: 
     Rosalie Tissingh 5.81 1.15 4.78 1311 4e 

Amber Bekius 5.85 1.00 5.08 1212 8e 

Demi Berger 5.83 0.95 5.20 1189 9e 

MPA, 2e jaars: 
     Soraya Servage 5.32+ 1.15 7.34 1605 2e 

Jongens D: 
     Nick Rodermond 5.56 1.15 5.68 1032 9e 

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

Indoorwedstrijd op 2 januari 2010 te Utrecht. 
 
Meisjes Pup A, 1

e
 jaars: 60m: Ver: Kogel: Totaal: Plaats: 

Rosalie Tissingh 10.37 3.58 5.60 1238 3
e
 

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

Coopertest op 3 januari 2010 te Steenwijk 

      12 minuten: 
 

  
 

Geesje Nijmeijer 2220 

Freddie Bouma 2985   
 

Wieke Nijmeijer 1631 

Jan de Lange 2893   
   Ivonne Wessels 2590   
 

6 minuten: 
 Egbert Vink 2400   

 
Wolter Nijmeijer 950 



Indoor Groningen op 16 en 17 januari 2010. 

        Jongens Pupillen C: 40m: Ver: 
 

Totaal: Plaats: 600m: Plaats: 

Jarno Kuiper 8.21 2.44 
 

529 9e 2.24.22+ 5e 

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

Jarmo Visser 7.08 3.49 4.92 1286 7e 4.26.48 22e 

Meisjes Pup A, 1e j.: 60m: Ver: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Rosalie Tissingh 10.45 3.34 6.20 1216 11e 4.09.58 21e 

Thirza Kuiper 11.32 2.81 4.36 875 42e 4.08.16 19e 

Jongens Pup A, 1e j.: 60m: Ver: Kogel: Totaal: plaats: 1000m: Plaats: 

Remco Mulder 11.48 2.74 5.27 905 38e 4.01.90 18e 

        Meisjes Jun. C: 600m: Plaats: 
 

Jongens Jun. A: 800m: Plaats: 

Ellen Jansen 1.48.75 16e 
 

Lowie van der 
Woude 2.11.26 6e 

        Jongens Jun. B: Kogel: Plaats: 
 

Jongens Jun. A: Hoog: Plaats: 

Pim Wubben 11.59 3e 
 

Joey Woudstra 1.75 5e 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

3e bosloop op 23 januari 2010. 

          Meisjes Pupillen C, 500m: 
 

  
 

Meisjes D, 1400m: 
 

  
 

Vrouwen V45, 4200m: 
  1 Annefleur Tissingh NL 3.01   

 
 1 Lara van Ravenstein 6.54   

 
 1 Wilma van Galen 20.20 

Jongens Pupillen C, 500m: 
 

  
 

Jongens D, 1400m: 
 

  
 

 2 Toos de Vries 21.33 

 1 Jarno Kuiper 2.46   
 

 1 Peter Jan de Jong NL 5.58   
 

 3 Linda Wibbelink 23.08 

 2 Luuk Geerders 2.56   
 

 2 Julian Vreeling 6.31   
 

 4 Anita Blankvoort 24.49 

Meisjes Pupillen B, 750m: 
 

  
 

 3 Jari Kouwen NL 7.00   
 

Vrouwen, 7000m: 
  1 Anne Karlijn Mos 4.28   

 
Meisjes C, 1400m: 

 
  

 
 1 Ivonne Wessels 36.55 

Jongens Pupillen B, 750m: 
 

  
 

 1 Ellen Jansen 5.53   
 

Mannen, 7000m: 
  1 Klaas Pit 4.11   

 
 2 Ryanne Bekius 7.05   

 
 1 Jan Scheenstra 26.02 

 2 Wouter Ensing NL 4.11   
 

 3 Sandra Boxum 7.08   
 

 2 Stefan Postma 26.06 

 3 Jarmo Visser 4.35   
 

 4 Iris Oost 7.49   
 

 3 Sybrand Sterkenburgh NL 27.51 

Meisjes Pupillen A, 750m: 
 

  
 

 5 Geesje Nijmeijer 8.49   
 

 4 Bob Litjens NL 33.16 

 1 Rosalie Tissingh 4.15   
 

Jongens C, 1400m: 
 

  
 

 5 Jan Haitjma NL 33.46 

 2 Demi Berger 4.16   
 

 1 Jari van Ravernstein NL 5.26   
 

 6 Gerwin Kamps NL 34.02 

 3 Amber Bekius 4.32   
 

Meisjes B, 1400m: 
 

  
 

    Egbert Vink (4200m) 21.26 

 4 Thirza Kuiper 4.39   
 

 1 Anniek de Jong NL 5.37   
 

Mannen M40, 7000m: 
  5 Sanne Geerders 4.46   

 
 2 Wieke Nijmeijer 9.24   

 
 1 Freddie Bouma 29.31 

Jongens Pupillen A, 750m: 
 

  
 

Korte Cross, 1400m: 
 

  
 

 2 Gerard Dunnink NL 29.35 

 1 Kristian Mos 3.57   
 

 1 Lowie vd Woude 4.52   
 

 3 Klaas de Haan 29.38 

 2 Eric Stuiver 4.03   
 

 2 Dennis vd Woude NL 5.02   
 

 4 Harm Kolvoort 30.32 

 3 Simon Ensing 4.05   
 

 3 Jurry vd Woude NL 5.31   
 

 5 Jan de Groot 31.39 

 4 Bram Bijdevaate 4.08   
 

Jongens A, 4200m: 
 

  
 

 6 Martin Bijdevaate NL 31.41 

 5 Remco Mulder 4.12   
 

 1 Patrick Postma 16.26   
 

 7 Marchel Tissingh 40.36 

 6 Kevin Boes 4.51   
   

  
 

Mannen M50, 7000m: 
  7 Wolter Nijmeijer 5.43   

   
  

 
 1 Klaas vd Veen 28.29 

      
  

 
Mannen M60, 7000m: 

 

      
  

 
 1 Harm Bakker 31.49 

      
  

 
 2 Folkert Sterkenburgh 34.25 

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

Coopertest te Steenwijk op 7 februari 2010. 

          12 minuten: 
 

  
 

Wesley Hoekstra 2563   
 

6 minuten: 
 Jan de Lange 3169   

 
Jarno Kuiper 2533   

 
Wolter Nijmeijer 1090 

Egbert Vink 2800   
 

Jan Nijmeijer 2486   
 

Peter Hoekstra 1053 

Wilma van Galen 2688   
 

Thirza Kuiper 2409   
 

Annefleur Tissingh 1040 

Marchel Tissingh 2665   
 

Rosalie Tissingh 2085   
   Geesje Nijmeijer 2610   

 
Wieke Nijmeijer 1930   

   



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zaterdag 12 december Liederholthuis zondag 27 december Vorden

H 10km 1e Jan Scheenstra 33.54 H 10km 12e Jan de Groot 44.54

D 5km 11e Marjoke Eikelenboom 29.50

zaterdag 12 december Kampen

D 5km 1e Jazlin Ruinemans 21.12 dinsdag 29 december Vriezenveen

D 3km 1e Claudia Oosterkamp 12.18

zondag 13 december Tuk-Woldberg  2e RCCross

H35 10km 5e Harm Kolvoort 43.17 donderdag 31 december Soest

H45 10km 3e Klaas vd Veen 39.52 H kocr 3km 52e Lowie vd Woude 13.59

7e Freddie Bouma 43.23 JB 4km 8e Jesse Niiboer 15.30

8e Eddy Oosterkamp 44.23 JC 2km 21e Tim de Boer 8.28

D35 6km 5e Annelies van Buiten 31.53 MC 2km 7e Claudia Oosterkamp 8.46

D45 6km 1e Toos de Vries 29.29

2e Wilma van Galen 29.34 donderdag 31 december Den Ham

JB 3km 1e Jesse Nijboer 9.36 D 5km 2e Jazlin Ruinemans 20.22

JC 2km 8e Tim de Boer 6.57 H 10km 2e Jan Scheenstra 33.37

MB 2km 4e Wieke Nijmeijer 11.59 H40 10km 10e Jebbe Westerbeek 43.57

MC 2km 1e Claudia Oosterkamp 7.15 H50 10km 2e Klaas vd Veen 37.57

2e Ellen Jansen 7.18

11e Sandra Boxum 8.30 zaterdag 2 januari De Wilp

17e Ryanne Bekius 9.07 H 10km 1e Jan Scheenstra 35.03

18e Mathilde Spitzen 9.07

19e Geesje Nijmeijer 9.11 zaterdag 2 januari St.Nicolaasga

JA sp.cr 1km 3e Lowie vd Woude 3.07 D 10km 7e Tiny de Jong 56.35

JD1  1km 11e Obbe Tibben 4.29

MD1 1km 8e Lara van Ravenstein 4.20 zondag 3 januari  Sneek

JPA2 0,8km 5e Erik Stuiver 3.04 H 8,3km 18e Jan de Groot 34.04

8e Kevin Boes 3.38

JPA1 0,8km 3e Simon Ensing 2.57 zaterdag 16 januari Heerde

19e Wolter Nijmeijer 4.24 H 10km 1e Jan Scheenstra 33.53

MPA2 0,8km 1e Soraya Servage 2.52 H 15km 94e Jaap van Weenen 1.18.14

MPA1 0,8km 7e Thirza Kuiper 3.16 95e Rudy Wanders  z.t.

16e Rosalie Tissingh 3.41

21e Lisanne Nijmeijer 3.56 zaterdag 23 januari Tzum

JPB 0,8km 6e Jarmo Visser 3.35 H40 21,3km 4e Heerke Postma 1.30.16

JPC 0,8km 2e Jarno Kuiper 3.26

D recr 4km Willeke Lubbinge 23.58 zondag 24 januari Marienheem

H recr 8km Arnold Broek 45.22 H 10,5km 1e Jan Scheenstra 36.07

H recr 10km Gerrit Greven 46.31 H 5,6km 3e Jesse Nijiboer 20.01

Jan Bos 49.11

Chris Pols 50.05 zaterdag 30 januari Holten

Marcel Tissingh 54.47 H50 5km 1e Klaas vd Veen 19.12

D recr 10km Linda Wibbelink 55.55 8e Anne Bartelds 26.29

zaterdag 26 december Nieuw Heeten zaterdag 6 februari Rotstergaast(Heerenveen)

H 10,2km 2e Jan Scheenstra 38.35 H 15km 44e Thijs vd Vegt 1.12.45

D 15km 10e Tiny de Jong 1.19.38

zaterdag 26 december Opmeer

H45 10km 16e Freddie Bouma 39.29 zondag 7 februari Leeuwarden

H 1/2 mar 19e Arnold Broek 1.14.03

zondag 27 december Marknesse D 11km 13e Adri Sluis 1.02.19

H 8,3km 2e Jan Scheenstra 28.02

 6e Klaas vd Veen 31.53 zondag 7 februari Sneek

 31e Jebbe Westerbeek 35.54 H 8,3km 24e Jan de Groot 33.45

 36e Berry Pees 36.28

54e Freddie Bouma 38.03 zondag 7 februari Lemelerveld

D 8,3km 4e Ivonne Wessels 38.03 H 10km 1e Jan Scheenstra 34.48

7e Margreet Wagteveld 40.12

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



MASTERS BAAN 2009:

We staan weer aan de vooravond van een nieuw baanseizoen. Na de winterse perikelen met veel sneeuw

en weinig schaatsijs begint het toch weer te kriebelen.  In een korte terugblik over het jaar 2009 zien we

een aanmerkelijke toename van atleten die zestig jaar en ouder zijn en nog volop met wedstrijden bezig

zijn. Het blad de Veteraan heeft in het februari-nummer een overzicht geplaatst van de ranglijsten van atleten

die tot deze leeftijdscatagorie behoren. Hieronder een bloemlezing van Start'78 leden en waarbij we ook

trainer Feiko Jansma betrokken hebben.

Mannen 60-64 jaar: 100m 13e Harm Bakker 15,75 sec

200m 12e Harm Bakker 32,78 sec

400m 6e Harm Bakker 70,15 sec

800m 7e Harm Bakker 2.38,96 min

1 mijl 3e Folkert Sterkenburgh 6.33,0 min 

5000m 9e Harm Bakker 19.43,73  min

speer 24e Bennie Overvelde 15.02m

kogel 31e Bennie Overvelde 7.08m

discus 34e Bennie Overvelde 19.90m

Mannen 65-69 jaar: 3000m 2e Wim van Oosten 14.21,8 min

10000m 3e Wim van Oosten 49.39,8 min

speer 6e Feiko Jansma 32.73m

8e Hans Hes 15.58m

kogel 3e Feiko Jansma 8.99m

6e Hans Hes 8.26m

discus 3e Feiko Jansma 37.19m

7e Hans Hes 27.36m

Ook in het komende seizoen zal via het blad de Veteraan weer heel veel aandacht aan de masters

(zoals de nieuwe benaming thans heet) gegeven worden. Via ons eigen clubblad de Starter zullen we

ook de uitslagen weergeven (met heel veel dank aan Rob en Ella de Jong) hoe de atleten achter de

geraniums vandaan gehaald kunnen worden.



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

Inschrijven andere Start-wedstrijden: Riki Creemers: Tel: 06-33160280 E-mail: riki-start78@hotmail.com

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

t/m 16 maart 2010, zie clubblad december 2009, of www.start78.nl

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

19 maart Spier wegloop 42,2km-21,1km 11.00 uur

20 maart Dokkum wegloop 21,1km-10km-5km 14.00 uur

20 maart Emmen wegloop 10km-5km-2km-1km 13.00 uur

20 maart Heerenveen indoor alle klassen ?

20 maart Ruinerwold wegloop 9km 16.00 uur

20 maart Spier wegloop 42,2km-21,1km 11.00 uur

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

20 maart Zuidlaren wegloop 35km-30km 10.00 uur

21 maart Haaksbergen wegloop 16km-8km-1,6km 11.45 uur

21 maart Zwolle wegloop 15km-10km-5km-3km-1,5km 10.30 uur

27 maart Almelo baan junioren-CD/pupillen 10.30 uur

27 maart Apeldoorn baan senioren/masters/junioren/pupillen 11.00 uur

27 maart Diever bosloop 42,2km-28km-21km-10km 12.00 uur

27 maart Dronten wegloop 16,6km-13,3km-10km-6,6km-3,3km-1km 10.30 uur

27 maart Leek wegloop 21,1km-12,8km 14.30 uur

28 maart Assen baan senioren/masters/junioren/pupillen ?

28 maart Harderwijk bosloop 15km-10km-5km-1,8km 10.30 uur

28 maart Sneek wegloop 21,1km-10km 13.00 uur

28 maart Zwolle wegloop 42,2km in estafettevorm (Ekiden) 12.30 uur

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

03 april STEENWIJK baan senioren/masters/junioren ??

04 april Assen wegloop 9,2km-4,6km-1km 14.00 uur

04 april Hattemerbroek wegloop 21,1km-10km-4km 11.00 uur

05 april Musselkanaal wegloop 21,1km-10km-1,2km-0,5km 14.00 uur

07 april Hoogeveen baan 4mijl (6,4km) 19.45 uur

08 april Zwolle baan 5000m-coopertest 19.30 uur

10 april Leeuwarden wegloop 21,1km-10km-5km-2,8km-1km 12.00 uur

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

11 april Assen wegloop 8km 14.00 uur

14 april STEENWIJK tijdloop ??

16 april Hardenberg wegloop 10km-5km-1km 18.00 uur

17 april Bolsward wegloop 15km-10km-5km-2,5km 11.00 uur

17 april Burgum wegloop 21,1km-11,5km 09.00 uur

17 april Stadskanaal race the train 20km-10km 14.00 uur

18 april Almelo baan 1e wedstrijd A-junioren-competitie ??

18 april Hoogeveen wegloop 16,1km- 8,1km-0,4km 11.30 uur

18 april STEENWIJK baan 1e wedstrijd masterscompetitie ??

18 april Zwolle wegloop 15km-10km-5km-3km-1,5km 10.30 uur

Voor meer wedstrijden: www.start78.nl en www.atletiekunie.nl (baan) en dutchrunners.nl (weg)

Baanwedstrijden (behalve competities) waren op 10 februari nog niet bekend op 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.    


