
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/Ina/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 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

Materiaalman Tineke Jonkman Coördinator AB- en CD-junioren

Bennie Overvelde 0561 615 687 Hans Spitzen Coördinator ouders

Wedstrijdsecretariaat: Ina Gerding/Jana Posthumus Lid festiviteitencommissie

Uitwedstrijden 0513 688 058 Nikki Woudstra Lid festiviteitencommissie

Jolanda Hes, tel: 0513 688 058 j.m.hes@planet.nl Publiciteitscommissie

 de Klamp 10, 8404 GL  LANGEZWAAG, bank 36.12.20.030 Hans Hes j.m.hes@planet.nl

Thuiswedstrijden: Rob de Jong rob-dejong@planet.nl

Riki Creemers, tel: 06-33160280 riki-start78@hotmail.com Hendrik-Jan Doevendans hj@doevendans.net

Kloosterdijk 4, 8376 EK  OSSENZIJL, bank 32.20.31.028 Kantinecommissie:

Technische commissie: Freddie Bouma

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

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

Ivonne Wessels, secretaris 0521 850 881 i.r.wessels@rsgtrompmeesters.nl Folkert Braad

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

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

Sponsor/ advertentiecommissie Ereleden:

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

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

Redactie clubblad: kopij bij voorkeur digitaal aanleveren Paul Kaastra

Sophia Robbertsen-Doevendans 0521 522 514 sophia.robbertsen@hetnet.nl Jan de Krijger

Capellestraat 138 8331 LB  STEENWIJK Hans Hes

Folkert Sterkenburgh 0513 682 524 fsterkenburgh@gmail.com
Sietske Sterkenburgh 0521 380 165 sksterkenburgh@hetnet.nl Clubarchief:

Distributie clubblad: Rob en Ella de Jong

Folkert Sterkenburgh, Wolvega 0513 682 524

Gerrit Greven 0521 518 244
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In dit nummer 

Redactioneel 
door Sietske Sterkenburgh 

 
 

Beste lezers, 
 
Als eerst wil ik namens de redactie Jan en Nynke de Lange 
feliciteren met de geboorte van jullie zoon Jacco. Dat het 
ventje maar groot en sterk mag worden. 
 
We gaan weer naar het mooie weer. We hebben er al even 
lekker van kunnen genieten. En iedereen was er ook echt 
aan toe. Mooi om te zien hoe de mensen bij de eerste mooie 
dag allemaal buiten zijn, wandelen, fietsen of tuinieren. En 
natuurlijk hardlopen. Ja eindelijk de handschoenen hoeven 
niet meer aan. 
 
Start ’78 heeft voor de 25

ste
 keer het indoorgala gehouden. 

Het is veel werk om zoiets te organiseren en vele vrijwilligers 
hebben hier hun beste beentje voorgezet. En zo werd het 
een geslaagd evenement. In deze Starter zijn hier wat foto’s 
van. 
 
Als redactie hebben we nog een belangrijke mededeling. 
Doordag sommige emailberichten in de emailbox van 
Hendrik Jan Doevendans niet altijd goed aankomen, hebben 
we de vraag of de stukken niet meer naar Hendrik Jan 
worden gestuurd maar naar Sophia Doevendans. Haar 
emailadres is: sophia.robbertsen@hetnet.nl. Wanneer je 
een email naar haar hebt gestuurd, zal ze altijd een 
antwoord terugsturen zodat je zeker weet dat de email is 
aangekomen. Heb je geen antwoord ontvangen van Sophia, 
stuur dan alsjeblieft de email opnieuw. 
 
In deze Starter is weer veel te lezen. Zo hebben we een 
verslag over het afgelopen cross seizoen van Jan de Lange, 
een aankondiging van de nieuwe loop je fit cursus. De jeugd 
stukken kun je vinden op pagina 7 en 10. Waarbij Eric 
Stuiver ook een mooi verslag van de NK cross heeft 
geschreven. Het estafettestokje is goed overgegeven aan 
Anita Blankvoort. En terug van weggeweest, onze Jana 
Posthumus die vol enthousiasme verteld over de 
woensdagavondtraining. In deze Starter kun je 2 maal Rode 
wijn en naaldhakken vinden. Dit omdat het verslag februari 
door emailproblemen niet in de Starter was gekomen. 
 
Ten slotte zijn er ook de nodige wedstrijden gelopen en 
kunnen de lange afstandslopers de LA-competitie-
wedstrijden weer in de agenda gaan zetten. Dit en de 
wedstrijdkalender kun je vinden vanaf pagina 17. 
 

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

 
Als u dit leest is de ledenvergadering weer 
voorbij. We hebben daar als bestuur 
afgelopen maanden naartoe geleefd. We 
hebben besloten deze keer geen externe 
gastspreker aan te zoeken, maar zelf eens 
een verhaaltje te houden over hoe het nu 
gaat allemaal. We hebben met jullie 
gesproken over hoe we nu verder willen 
met de club. Jullie als leden zouden daar 
een stem in moeten hebben tenslotte. Wat 
ons betreft zijn de speerpunten als volgt: 
 
Leden 
De aanwas van nieuwe leden kan beter. 
En dan bedoel ik met name jeugdleden. 
Wij denken dat er winst valt te halen in het 
houden van leuke acties voor de jeugd 
zoals aansluiten bij het Run 2B Fit 
programma voor middelbare scholieren, of 
bij het programma scholierensport van de 
gemeente. Ook denken we dat we meer 
kunnen doen om ouders te betrekken bij 
de club. Dat is een belangrijk aspect, want 
wanneer ouders het niks vinden bij ons 
zijn hun kinderen gauw vertrokken. Het 
vertrouwen van ouders is dus erg 
belangrijk voor het vasthouden van onze 
jeugdleden. 
Wanneer we meer jeugdleden hebben 
kunnen we onze groepen beter op leeftijd 
indelen. Momenteel is er nogal een grote 
spreiding qua leeftijd en niveau in 
bepaalde groepen en dat is ongewenst. 
 
Trainers 
Het bestuur heeft enige zorg omtrent het 
vervullen van trainersvacatures in de 
toekomst. Het gaat daarbij vooral om 
technisch geschoolde jeugdatletiek-
trainers. Enerzijds zullen we mensen zelf 
op moeten leiden, anderzijds is het 
misschien wel gewenst om ervaren 
trainer(s) van buiten te halen. Trainers zijn 
ontzettend belangrijk. Trainers bepalen de 
sfeer in een groep en bepalen mede het 
vertrouwen dat ouders in ons als club 
hebben. Trainers maken onze atleten 
beter, en trainers zorgen voor deskundige 
begeleiding. Ook wanneer ze zien dat het 
bij een atleet een tandje minder moet 
omdat blessures op de loer liggen. Bij 

Start ’78 staan geen ongediplomeerde 
mensen zelfstandig voor de groep! 
 
Geld 
Er kan meer verdiend worden. Het bestuur 
is van mening dat we hier en daar geld 
laten liggen. Dat geld moet dan door de 
leden worden opgehoest. Zo heeft Start 
’78 geen sponsorcommissie. Ook halen 
we de afgelopen jaren steeds minder 
inkomsten uit wedstrijden en uit 
kantineopbrengsten. Ook financiële acties 
kunnen we beter coördineren. 
Waakzaamheid omtrent onze inkomsten is 
dus geboden. Kansen krijgen betekent 
kansen grijpen. Met een beetje inspanning 
kunnen we veel meer ophalen. 
 
Vrijwilligers 
Een te kleine groep bij Start ’78 draagt te 
zware lasten. Dat moet anders. We willen 
vanaf nu van ieder lid vragen ten minste 
twee maal per jaar een vrijwilligersactiviteit 
te verrichten. Ieder lid kan aangeven op 
zijn of haar vrijwilligerskaart waar hij of zij 
voor benaderd zou willen worden. We 
houden daartoe een kaartenbak bij. Leden 
die in een jaar nog geen activiteiten 
hebben verricht worden als eerste gebeld. 
We verplichten nog niks, maar we 
verwachten wel iets! Op deze manier 
hopen we alle leden af en toe te zien langs 
de baan. Dan kan iedereen meemaken 
hoe leuk het is om vrijwilliger te zijn en hoe 
dringend dat nodig is! Vanaf nu zullen we 
dus af en toe een weer een actie op touw 
zetten met de gele kaarten waar jullie 
vorig jaar al mee geconfronteerd zijn. Het 
is ook in jullie belang om aan te geven 
waar we je voor mogen bellen. Annie 
Nijmeijer hebben we bereid gevonden één 
en ander bij te gaan houden. Zij is onze 
eerste vrijwilligerscoördinator. We hopen 
haar binnenkort ondersteuning te geven in 
de vorm van een vrijwilligerscommissie 
zodat gestructureerd kunnen gaan werken 
aan een gedegen vrijwilligersbeleid. 
 
Ideeën en suggesties zijn van harte 
welkom. Samen de schouders eronder! 
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De kop is er af! 
door Piet Hendriks 

 
Vrijdag 5 maart was het weer zo ver.  
Probeer maar eens om van een tennishal 
een indoor sportpaleis te maken. Welnu, een 
aantal vrijwillig(st)ers van Start’78 wist het 
ook dit jaar weer voor elkaar te krijgen.  
 
De op donderdag door opperjuf Nel 
geïnstrueerde vrijwillig(st)ers zagen hun 
inspanningen beloond en konden plm. 22.30 
uur voldaan huiswaarts keren. Er waren er 
een paar bij die krom liepen wegens de laag 
bij de grondse werkzaamheden zoals het in 
elkaar schroeven van de verspringbakken, 
het aan de muren bevestigen van de 
kogelringen of het aan de vloer tapen van de 
kogelsectoren, anderen hadden lange armen 
gekregen van het kruien van zand en weer 
anderen moesten bij elkaar de laatste 
stukken Dyka-tape van hun lichaam pulken. 
Het is best een eind 7x50m tape voor de 
sprintbaan, start- en finishlijnen en vooral 
niet te vergeten de kunstzinnig geplakte 
baannummers op de vloer.  
Neen ik noem geen namen, ook al waren de 
meesten van hen ook present om 
zaterdagavond alles weer op te ruimen. Ook 
niet de namen van diegenen die daarnaast 
ook nog de gehele dag hun medewerking 
aan het 25

e
 Visscher Sport Indoor Gala 

hadden verleend.  
 
We hebben het wel vaker bij Start’78 gezien: 
Als er zo af en toe een beroep op 
vrijwillig(st)ers wordt gedaan, lukt het de 
WOC altijd (met ook best wel wat moeite) 
om genoeg mensen op te trommelen. 
 
Ik zou als wedstrijdleider namens Start’78 
graag iedereen hartelijk willen bedanken die 
hoe dan ook heeft bijgedragen aan het 
slagen van het 25

e
 Visscher Sport Indoor 

Gala. En een succes was het! 
 
En nu weer naar buiten! 
 
De baan lijkt de winterlast goed te hebben 
doorstaan al moeten her en der nog kleine 
aanpassingen gepleegd worden na de 
renovering van het afgelopen jaar. 
 
De  eerste grote wedstrijd die we dit jaar 
weer mogen organiseren is de traditionele 
openingswedstrijd van 3 april. Het is zo’n 

(dubbele) wedstrijd waarbij Start altijd goed 
voor de dag komt. 
 
Toch maak ik me zorgen. Toen mij de 
wedstrijdkalender van Start’78 onder ogen 
kwam zag ik dat ik diverse wedstrijden niet 
aanwezig kan zijn wegens verplichtingen 
elders. Nu zul je je afvragen of dat zo erg is. 
Wel, het is in zoverre erg dat er voor mij 
elders een ander gezocht moet worden. Dat 
komt dan wel, vaak met veel moeite,  voor 
elkaar, maar dat kost altijd geld. Het is n.l. 
gebruikelijk dat genode buitenstaanders hun 
reiskosten vergoed krijgen. Ook de andere 
wedstrijdofficials (we mogen geen topjury 
meer genoemd worden) van Start hebben 
recht op een privé leven en kunnen niet altijd 
aan de vraag, om bij wedstrijden van 
Start’78 actief bezig te zijn, voldoen. 
 
We hoeven daarnaast slechts enkele 
wedstrijden te bezoeken om te kunnen 
constateren dat het met de leeftijdsopbouw 
van de wedstrijdofficials dramatisch is 
gesteld. Ik heb in 2004 als lid van de 
werkgroep jurykader van de Atletiekunie een 
presentatie gegeven over de leeftijdsopbouw 
van de wedstrijdofficials niveau 2 en 3 
(vroeger heette dat gewestelijk en nationaal) 
van ons jurykorps. 
 
Onlangs heb ik die analyse nogmaals 
gemaakt en wat blijkt: 83% van de 
wedstrijdleiders, 76% van de 
scheidsrechters en 84% van de starters zijn 
ouder dan 50 jaar (voor 60 jaar is dat resp. 
58%, 55% en 58%). Bij de microfonisten is 
die leeftijdsopbouw iets gunstiger, maar daar 
is het probleem dat er maar zeer weinig zijn, 
terwijl de vraag veel groter is. Het jurykorps 
is dus aardig aan het vergrijzen. 
 
Als we de analyse betrekken op Start’78 
zien we hetzelfde beeld. Gelukkig is vorig 
jaar Sander Zwerver ons clubje van 
wedstrijdofficials komen versterken als 
starter. Bovendien heeft hij zich aangemeld 
als cursist bij een scheidsrechterscursus. 
We zullen hem koesteren! Toch is dit te 
weinig en komen we er op den duur niet 
mee uit. 
 
Het zou me een waar genoegen zijn als ik 
nog enkele scheidsrechters en/of 
wedstrijdleiders, maar ook microfonisten 
binnen ons jurykorps zou kunnen 
verwelkomen. Met graagte zullen de 
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bestaande officials deze nieuwelingen willen 
coachen. Ik zou bijna zeggen: kom er bij, nu 
zijn we er nog! 
 
Ik doe dan ook een dringend beroep op onze 
juryleden om bij henzelf na te gaan of het 
zijn van wedstrijdofficial toch niet iets voor 
hen is. Het is best wel een leuke hobby en 
verrijkt je kennis van de atletiek.  
Bovendien, Start‟78 heeft je nodig! 
 
 

Het cross seizoen 2009 / 
2010. 

door Jan de Lange 

 
Na jaren van crossen door de bossen van 
onze eigen Woldberg met een uitstapje naar 
Camping het Kappie besloten we het dit jaar 
eens anders aan te pakken. Want er gaat 
heel wat vrijwilligers werk vooraf voordat wij 
een wedstrijd kunnen lopen in het bos. Zoals 
de tent opzetten, geluidsinstallatie 
installeren, het parcours uitzetten en zorgen 
dat er koek en zopie is en dan na afloop de 
boel weer opruimen, weer door diezelfde 
vrijwilligers en dat hebben heel veel mensen 
niet in de gaten want zij zijn al weer weg 
voordat de wedstrijd goed en wel is 
afgelopen.  
 
Er werd al eens geopperd kunnen we niet bij 
het Tuks theehuis starten maar dat was not 
done want we zaten al jaren op het grasveld 
met de tent. Enfin, de tent werd slechter en 
de eeuwige vrijwilligers werden ouder. Dus 
opperde Freddy tegen mij, ik ken die 
mensen wel zullen we eens gaan praten? Zo 
gezegd zo gedaan. Het gevolg weten jullie, 
voor de tweede keer in ons bestaan zijn we 
verplaatst met de start en dat is een ieder 
goed bevallen. Bij navraag bij de jeugd, 
ouders en verscheidene atleten hoor ik 
alleen maar positieve geluiden. Ook de jury 
is het goed bevallen vooral de aanwezigheid 
van toiletten en niet te vergreten de warme 
chocomelk en erwtensoep. Wat ook heel 
belangrijk is, mevrouw Roos Bras die de 
baas is in het theehuis heeft het heel leuk 
gevonden dat wij daar te gast waren en 
tijdens de evaluatie na de laatste bosloop 
heeft ze gezegd dat we het volgende 
seizoen zeker weer welkom zijn.  
 
Hoewel wij dit seizoen vrij ruig weer hadden 
met eerste cross veel regen, de tweede 

cross veel sneeuw en een de derde en 
vierde cross weer sneeuw met hier en daar 
ijs is het niet bij mij opgekomen om de cross 
niet door te laten gaan. Met hier en daar een 
kleine aanpassing van het parcours was het 
best te doen.  
 
Er moet wel heel wat gebeuren voor ik een 
wedstrijd aflas. In heel ons bestaan is de 
cross maar een keer afgelast en dat was bij 
heel erge ijzel, ik kwam toen niet eens van 
mijn eigen afrit af met de materiaalwagen. 
Dus er moet wel wat meer aan de hand zijn 
dan regen en sneeuw voordat wij niet door 
de bossen van Tuk crossen. Afgesproken is 
dat we in november elkaar weer zien bij het 
Tukse theehuis voor het seizoen 2010 / 
2011.  
 

 
Luuk Geerders (2e JPC), Annefleur Tissingh 
(1e MPC) en Jarno Kuiper (1e JPC) 
 

 
Ryanne Bekius (2e MC), Julian Vreeling (1e 
JD), Ellen Jansen (1e MC) en Sandra Boxum 

(3e MC) 
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Binnen 10 weken een half uur 
kunnen hardlopen 

 
2 x per week een uur trainen 

 
Op dinsdagavond om 19.30 uur in de 

Lindewijk of op de Woldberg in Tuk en op 
zaterdagmorgen om 09.30 uur op de 

atletiekbaan in Steenwijk of andere locatie in 
overleg 

 
Kosten: voor 20 lessen € 35,00 inclusief  

eindtestloop en T-shirt 
 

Na afloop van de cursus nog gratis 1 maand 
proeftrainen bij een loopgroep van Start‟78 

 
De intake en eerste training zijn gratis en 

vinden plaats op 10 april om 09.30 uur op de 
“Oerthebaan”  Middenweg 22 , 8332 CZ 

Steenwijk 
 

graag aanmelding vooraf zodat carpoolen 
mogelijk is 

 

 

Loop je fit cursus bij 
Start „78 

door Wim van Oosten 

 
De honger naar het voorjaar begint groot te 
worden na al de winterse perikelen. 
Atletiekvereniging Start '78 sluit hierop aan, 
door voor de tiende keer een "Loop je fit 
cursus" te organiseren. Een kans om je 
conditie te verbeteren.  
 
Deze cursus omvat in tien weken een 
twintigtal trainingen te ondergaan die je in 
staat moet stellen dertig minuten lang te 
kunnen hardlopen. Rob van der Wel 
(Steenwijk) en Wim van Oosten (Wolvega), 
die beiden gediplomeerd looptrainer van de 
Atletiek Unie zijn, hebben de leiding.  Er zijn 
tien trainingen op zaterdagsmorgen (9.30 
uur) en tien trainingen op dinsdagavond 
(19.30uur).  
 
Zaterdagmorgen 10 april is de 
informatiebijeenkomst gevolgd door de 
eerste training. Dat is op de atletiekbaan aan 
de Middenweg in Steenwijk. De bijdrage in 
de kosten zijn 35 euro per deelnemer. Je 
krijgt hiervoor naast de training ook een fraai 
t-shirt en een hand-out met 
wetenswaardigheden over het hardlopen.  
 
De cursus is gezellig, sportief en 
laagdrempelig. Iedereen van 16 tot 80 jaar 
kan meedoen. In geval van wat 
gezondheidsproblemen en overgewicht wel 
even je huisarts raadplegen. De trainingen 
op zaterdag-morgen zijn op de atletiekbaan 
in Steenwijk en dinsdagavond in de bossen 
van de Woldberg bij Tuk. Als er genoeg 
belangstelling is in de omgeving van 
Wolvega, kan ook daar training worden 
gegeven. 
 
voor leden die geblesseerd geweest zijn of 
wegens andere redenen een trainings-
achterstand opgelopen hebben, is deze 
cursus ook heel geschikt. De deelname voor 
leden is gratis. 
 
Voor meer informatie of opgeven kan 
men contact opnemen met: Rob vd Wel 
tel. 0521-523099 of bij Wim van Oosten 
tel.0561-616523. Een mail sturen kan ook 
naar wimvanoosten@home.nl 
 

mailto:wimvanoosten@home.nl
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De jeugd van 
tegenwoordig 

door jeugdtrainer Gerjan Petter 

 
Voor de meeste mensen is het inmiddels 
bekend dat ik het training geven op een 
pauze heb gezet. Afstuderen kost me meer 
tijd dan me lief is. Ik heb met pijn in mijn hart 
deze keuze moeten maken, omdat ik het 
training geven erg leuk vind om te doen. Ik 
ga er van uit dat ik vanaf de zomervakantie 
weer gewoon training kan geven. Verder ga 
ik proberen wel stukjes te blijven schrijven 
voor de starter. Bij wedstrijden zal ik 
geregeld nog wel aanwezig zijn. 
 
6 maart was voor de 25

ste
 keer de indoor in 

Tuk. Het opbouwen en afbreken kost veel 
energie, maar als je ziet waar je het voor 
doet dan is het die energie meer dan waard.  
Er waren “in eigen huis” veel medailles 
meegenomen door de start atleten. Zo 
hebben Anne-Karlijn, Rosalie, Julian, 
Soraya, Nick en Ryanne een gouden 
medaille mee naar huis genomen. 
 
Op dezelfde dag was ook de NK cross in 
Hellendoorn. Ik zag op de uitslagen lijst dat 
Jarno, Claudia en Ellen in de top 10 zijn 
geëindigd! Bij deze gefeliciteerd!  
 

 
 

Wist je dat: 
- Tineke Jonkman gestopt is met roken? 

- Dit geen grapje is? 

- Bij de indoor in tuk meer deelname was 

dan vorig jaar? 

- Geesje en Marte erg goed zijn in het 

verkopen van loten? 

- Er weer veel prijsjes te halen waren? 

- Het wachten op een onderdeel erg saai kan 

zijn? 

- Amber kan vliegen? 

- Ellen een Lama in haar achtertuin heeft 

staan? 

 

 
 
 

Mijn belevenissen bij het 
NK cross. 
door Eric Stuiver 

 
We moesten vroeg weg, want we moesten 
ons startnummer en chip een uur voor de 
start ophalen. Om 10 uur moest Jarno bij de 
JPC, hij werd 7

de
. Daarna kwamen Simon en 

Remco bij JPA1, zij werden 27
ste

 en 29
ste

. 
Thirza deed mee bij MPA1 en zij werd 26

ste
. 

Daarna waren Wesley en ik bij JPA2 aan de 
beurt en wij werden 41

ste
 en 42 ste. Lara 

kwam daarna bij meisjes junioren D1, zij 
werd 24

ste
. Iedereen heeft het goed gedaan. 

Na de prijsuitreiking waren de estafettes. 
Simon, Thirza, Wesley en Eric waren de 
kinderen van de estafette. We deden het 
heel goed, want we zijn 13

de
 geworden.  

 
Ik vond het heel leuk en spannend. Het was 
een hele belevenis voor mij, want ik was er 
nog nooit heen gegaan. Ik vond het 
hartstikke leuk, want ik vind lange afstand 
het leukste en helemaal de 1600 meter. Met 
mijn prestatie ben ik blij, want ik ben 42

ste
 

van heel Nederland.  
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Het was ook een heel leuk parcours. Eerst 
moest je een stuk rechtdoor lopen, dan 
kwam je bij een brug waar je overheen 
moest. Als je er vanaf  bent dan moest je 
een rondje rennen die weer uit kwam bij de 
onderkant van de brug. Daar ging je 
onderdoor en dan moest je weer een stukje 
rechtdoor rennen waarbij je langs een 
piepding kwam voor je chip. Dan moest je 
naar links en door lopen totdat je in het bos 
kwam. In het bos moest je oppassen voor de 
boomwortels die uit de grond steken. In het 
bos liepen we een rondje, zodat we weer op 
het parcours kwamen. Het bos uit en naar 
rechts zodat je weer bij de brug kwam, waar 
je bovenop en onderlangs moest lopen.  
 
Nu niet naar links maar rechtdoor naar de 
finish……. 

 
Eric Stuiver in actie tijdens de 4

de
 Running 

Center Cross in Appelscha. 

 

 

Jarig in april 
 

Alvast van harte gefeliciteerd en  
een fijne dag toegewenst namens 'Start 78 
 

2-4 Henk Woudstra 8-4 Tineke Bosma 25-4 Adri Sluis 

3-4 Martin Berger 8-4 Sanne Geerders 27-4 Marije Roerink 

3-4 Jelle Klein 8-4 Rosalie Tissingh 27-4 Jarmo Visser 

3-4 Hans Sterkenburgh 15-4 Anneke Boelens 28-4 Petra de Lange 

3-4 Joey Woudstra 16-4 Nicole van der Veen 28-4 Simone Westerbeek 

4-4 Michelle Gjattema 21-4 Allaerd Petter 29-4 Ad Roodhuijzen 

5-4 Sandra Boxum 24-4 Klaas de Haan 29-4 Marchel Tissingh 

6-4 Remco Mulder 24-4 José Soorsma 30-4 Roderic Luijten 

7-4 Ella de Jong 25-4 Lennert Petter   
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Het estafettestokje 
door Anita Blankvoort 

 

“Walk and talk” part 2 
Bedankt Wilma! Niet alleen voor het 
estafettestokje, maar vooral voor de vele 
‘walk and talk uren’ de afgelopen jaren. 
Mede dankzij jou is naast een goede 
loopconditie mijn ‘talk-conditie’ enorm 
vooruitgegaan. Tot ongekende hoogtes 
gestegen zelfs. Tja, als iemand tegen je 
praat geef je een antwoord terug. Zo gaat 
dat. 
 
Ik heb het genoegen regelmatig met de 
loopbikkels Wilma van Galen en Trees van 
Veen op zaterdag een duurloop af te leggen 
in de buurt van Wolvega.  Deze dames doen 
het rustig aan tijdens een van de vele 
soorten rondjes Linde die wij afleggen 
(meestal 12 of 15 maar ook 17 of 20 
kilometer). Stuklopen met mij erbij in deze 
formatie lukt deze loopbikkels niet; 
omgekeerd soms wel. Gelukkig komt mijn 
loopconditie hierdoor goed op peil. En 
gezellig dat het is, want als ik thuis kom 
vraagt Cor, mijn man, of er nieuws te melden 
is. Altijd prijs. 
 
Dat kan ik ook zeggen van de 
maandagavond trainingsgroep in Wolvega 
onder leiding van Folkert Sterkenburgh. Een 
vrolijk, gevarieerd gezelschap slooft zich uit 
onder het toeziend oog van een 
geroutineerd trainer, die nog steeds rap en 
monter al pratend meeloopt. Folkert weet 
telkens nieuwe mooie routes in de omgeving 
te bedenken, vooral in de zomer. Zijn 
verrassingstochten brengen ons over mooie 
paden. Een tom-tom is aan Folkert niet 
besteed, want uit de losse hand gaat hij 
voorop en komen wij altijd bij het beginpunt 
uit. Prachtig en zeer ontspannend. Onder 
het lopen wordt ook hier het nodige 
afgekletst en grappen gemaakt. De 
mondspieren hebben kennelijk de nodige 
training nodig zo’n avond. Hoe doen deze 
hardlopers dat toch? Ik heb regelmatig 
moeite alleen de benen te bewegen. 
Thuisgekomen breng ik Cor op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes, want mijn oortjes 
staan altijd op scherp. 
 
Dit maandagavondtafereel speelt voor mij 
sinds augustus 2004. Toen ben ik lid van 
Start ’78 geworden. Om eerlijk te zijn ben ik 
niet altijd elke maandag te zien op de 

trainingen. Als ik kan kom ik, want trainen in 
groepsverband stimuleert mij enorm om het 
beste uit mijzelf te halen. Op sportief gebied 
wel te verstaan. Het brengt mij tot prestaties 
die ik voorheen niet voor mogelijk had 
gehouden. Zo zie je maar weer.  
 
Oh ja, als ik niet aanwezig ben op de 
maandagavond, dan kun je mij vinden op 
dinsdagavond bij de loopgroep van Jan 
Echten in Wolvega.  Ook hier hetzelfde 
verhaal; als ik kan kom ik. Eigenijk ben ik 
eerder begonnen met het ‘echte’ hardlopen 
bij de loopgroep van Jan Echten; in 2002. 
Eveneens een gezellige groep, waar stevig 
getraind wordt en het nodige bijgepraat. 
Omdat ik destijds vanwege studie niet op de 
dinsdagavond kon trainen, ben ik 
‘overgelopen’ naar Start ’78. En nu ben ik bij 
beide groepen blijven hangen, want bij beide 
is het goed vertoeven. Om eerlijk te zijn: zo 
kom ik telkens met gevarieerd nieuws thuis.  
 
Voordat ik in groepsverband liep, rende  - 
volgens sommigen ‘sjokte’ -  ik alleen om 
mijn conditie op peil te houden. Ik had er 
destijds niet echt veel aardigheid aan, maar 
vond rennen de meest efficiënte manier om 
mijn conditie op peil te houden naast een 
full-time baan en twee kleine kinderen. 
Totdat Wilma – hoe kan het haast anders - 
mij meenam naar de loopgroep van Jan 
Echten. Hierdoor ging ik stukken beter 
lopen, wat zo stimulerend werkte dat ik mij af 
en toe aan hardloopwedstrijdjes waagde. 
Laatst zelfs voor het eerst een cross op de 
Woldberg gelopen. (Drie keer raden wiens 
idee dit was….). 
 
En ja hoor, ik val in herhaling: een 
wedstrijdje haalt het beste bij mij naar 
boven. Ik doe niet te vaak aan wedstrijdjes 
mee; zo af en toe. Ik zorg er voor dat het 
speciaal blijft. Ik was 45 jaar toen ik mijn 
eerste wedstrijd van 10 kilometer in 
Appelscha liep en heb twee jaar later mijn 
eerste halve marathon op Terschelling 
gelopen. Dat vond ik wel bijzonder en leuk, 
eigenlijk bijzonder leuk. Zeker met de groep 
mensen die ik de afgelopen jaren heb leren 
kennen tijdens de trainingen en de 
wedstrijdjes. Mooi, hoe sportief en 
belangstellend iedereen dan is. En ja hoor: 
mijn oortjes staan ook dan op scherp! 
 
Ik wil nog iets kwijt  over de 
atletiekvereniging Start ’78. Hoewel ik zelf lid  
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Starterspret 
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geworden ben in 2004, ken ik de club sinds 
1978 vanaf de zijlijn. Mijn man, Cor 
Trompetter, was destijds lid en vermaakte 
zich met een aantal technische nummers. 
Als supporter zag ik de leden van de club 
tijdens de zondagwedstrijden. Relaxed, 
sportief en gezond competitief op de 
zondag, waarvan enkelen nog bijkwamen 
van een stevige stapavond. Dat kon (en kan 
nog steeds) bij Start ’78. Want een pot bier 
gaat er bij vele Starters altijd in heb ik 
gemerkt.  
 

 
Wilma van Galen en Anita Blankvoort 

 
De gemoedelijke en gezellige sfeer die ik 
destijds proefde, zie ik nog steeds binnen de 
club. Enkele sporters en vrijwilligers van 
meer dan 30 jaar geleden, zijn nog steeds 
actief. Hans Hes, Hans Spitsen, Ella de 
Jong, Henk de Jong om maar enkelen te 
noemen. Heel bijzonder. Dat zegt veel over 
de sfeer die er binnen de vereniging hangt. 
En… leden van toen zijn teruggekomen. Cor 
is weer bij Start aangeschoven. Dit keer als 
hardloper, ook al moet hij de nodige keren 
schieten vanwege werk of blessures. De 
nieuwtjes wil hij graag uit de eerste hand 
horen. Of zou het met de gezelligheid van de 
club te maken hebben? In ieder geval voelt 
voor Cor het opnieuw lid zijn van Start ’78 
goed. Alsof hij niet weg is geweest. Dat zegt 
veel.    
 

 
 
Rest mij het estafettestokje door te geven 
aan Thijs van de Vegt. Succes Thijs! 

Woensdagavondpret. 
Door Jana Posthumus 

 
Ja hoor, daar ben ik weer. Terug van 
weggeweest. Nadat Lief en ik naar Zwolle 
waren verhuisd leek het ons praktischer om 
bij de lokale atletiekvereniging te gaan 
trainen. Maar ja, Zwolle is Steenwijk niet. 
Aan de trainer lag het niet, ik heb heel veel 
aan hem gehad wat betreft de 
werpnummers, maar ik miste de meiden. Op 
de training daar werd alleen getraind en de 
gesprekken gingen alleen over trainen en 
wedstrijden. Hier in Steenwijk deelden we 
veel meer met elkaar. De anekdotes die ik 
vertelde over de IKEA en Sea Life 
Scheveningen hadden daar niet hetzelfde 
resultaat als in Steenwijk het geval zou zijn 
geweest. En omdat ik ze in Steenwijk nog 
niet had vertelt…hier komen ze. 
 
Ik ging met Lief naar IKEA in Groningen om 
wat meubels te kopen. De meeste waren 
platte pakketten en konden moeiteloos 
vervoerd worden, maar er moest ook een 
stoel in die bestond uit een log pakket. We 
hadden geen kar gehuurd want Lief had het 
nagemeten en het moest passen. Bij het in 
de auto laden zag ik de bui al hangen. Dat 
ging nooit passen. Ondertussen was het na 
sluitingstijd en konden we ter plekke ook 
geen kar meer huren. Lief riep nog dat het 
wel ging passen en hij had gelijk. Het paste 
er allemaal in…..behalve ik. Om je de 
discussie die volgde te besparen maak ik dit 
lange verhaal kort. Ik ging lopend op weg 
naar het NS station in Groningen (20 
minuten) en Lief reed met de auto terug naar 
Zwolle. 
 
Eind juli gingen Lief en ik een dagje naar 
Den Haag (Omniversum) en Scheveningen. 
Toen we aankwamen op de boulevard was 
het mistig op de zee. Het was bewolkt. Ik 
had mijn fotocamera thuis gelaten. Ik wou 
ook wel eens genieten van een dagje uit 
zonder al die apparatuur mee te slepen. 
Spijt!!! Ik had hele mooie foto’s kunnen 
maken, zeker toen we later op de dag 
terugliepen. De mist was opgetrokken en de 
zon scheen. Maar goed, wij gingen naar Sea 
Life aan de boulevard. Na eerst wat kleine 
aquariums (aquaria?) te hebben bekeken 
kwamen we aan bij een roggen- en 
haaienbassin. Dit was een open bassin. Aan 
de ene kant kon je zo in het bassin kijken, in 
het midden kon je er met een bruggetje 

http://832.punt.nl/upload/09/juli/Estafettestokje.jpg
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overheen lopen, en aan de andere kant liep 
de vloer omlaag zodat je ook onder water 
kon kijken door de glazen wand. Wat ik heel 
gek vond was dat de roggen steeds rechtop 
in het water op en neer gingen alsof ze aan 
het watertrappelen waren. Het koppie kwam 
steeds boven water uit. Daar waar de bodem 
op borsthoogte was bukte ik en drukte mijn 
neus bijna tegen het glas aan om het 
allemaal eens beter te bekijken. Boven in het 
bassin was weer een rog bezig op en neer te 
gaan. Ineens krijg ik water over me heen van 
volume halve emmer. Mijn rug, nek en haar 
zijn drijfnat. Een gezin dat ook op die plek 
stond kwam niet meer bij van het lachen. De 
vader vertelde mij dat die rog water had 
gehapt en mij ondergespuugd had. Ik 
vertelde dat aan het rondlopend personeel 
en die hadden daar nog nooit van gehoord. 
Lief had er niks van meegekregen want die 
was aan de andere kant foto’s aan het 
maken. Achteraf gezien denk ik dat die man, 
die op een verhoging stond, gewoon zijn 
hand in het bassin heeft gestopt en water 
geschept heeft. Maar ja, bewijs het maar. 
 

 
 
20 januari 2010 
In verband met het weer werden in het begin 
van het jaar de trainingen afgelast, dus mijn 
eerste training was op woensdag 20 januari. 
Trainster Tineke Jonkman was er en Grietje 
en ik. Ik was al wat eerder gekomen om 
eerst wat te gaan lopen met wat 
versnellingen, alleen wist Grietje dat niet. 
Dus toen Grietje ging warmlopen liep ze met 
me mee. Toen ik ging versnellen vond ze dat 
nog wat te vroeg en liet ze me gaan. Na de 
loopscholing kregen we een stukje circuit.  
 
We moesten over vijf latjes op de grond 
trippeling en andere oefeningen doen. Later 
gingen we met de medicinebal werpen. 
Boven het hoofd met gestrekte armen 
uitwerpen. Ik gooide naar Grietje en vroeg 
me af of mijn voeten bij elkaar moesten of op 
schouderbreedte. Ik kijk naar mijn voeten, 
Grietje gooit de medicinebal, ik zie dat niet, 
de bal beland tegen mijn rechter bovenarm. 
AU!!! Even later vangt Grietje de bal niet, 
deze landt op haar voet. AU!!! Voordat we 

gingen kogelstoten moesten we eerst een 
rondje lopen voor de conditie (en warmte) de 
kogels waren koud. Na de aanwijzingen van 
Tineke ging het steeds beter (met het 
werpen, niet met de kou). 
 
24 januari 
Het was de hele dag prachtig mooi weer 
geweest, maar er waren voor ’s avonds 
buien voorspeld. Na de loopscholing heeft 
het nog geen minuut geregend, dus het viel 
reuze mee. Met het oog op de 
indoorwedstrijd in Tuk besloten we om te 
gaan kogelstoten.  
 

 
 
Trijntje is sinds kort 50 jaar geworden, dus 
zij mag nu met 3kg stoten. Tineke Boes had 
last van haar schouder, arm of rug (sorry ik 
weet het even niet meer), dus zij besloot om 
deze keer ook met 3kg te gaan stoten. Ik 
nam de normale 4kg mee (wat zijn die 
dingen zwaar). Aangezien de kogels erg 
koud waren aan de handen besloten we na 
een poosje te gaan speerwerpen. Ook hier 
had Trijntje mazzel, ze mag met 500gr 
werpen. Met behulp van Trainster Tineke 
Jonkman (voortaan TT, i.v.m. twee Tinekes) 
vlogen de speren door de lucht.  
 
 
3 maart 
Grietje was er niet, want die zat op het 
stembureau in Nijëstede. TT wees ons erop 
dat ze bezig was met de ploegopstelling 
voor de competitie. Trijntje wist nog wel het 
een en ander te vertellen over voorgaande 
competities. Met name het estafette verhaal 
was zeer grappig. Iets over het lopen van 
een clubrecord en dat niet vertellen aan de 
lopers twee en drie. Ook had ze verhalen 
over een hond in de vijver en oma’s in 
strings. Voor details, vraag Trijntje.  
 
We hadden een hele leuke les discuswerpen 
er werd veel gelet op techniek. Aangezien 
onze training voortaan anderhalf uur gaat 
duren hadden we ook nog tijd voor 
kogelstoten. De kogels waren weer koud, 
maar we deden ons best. Helemaal toen we 
besloten de afstand op te meten. Trijntje was 
blij, Tineke ook en ik niet. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.complete-encyclopedie.nl/India/Vissen/Rog.jpg&imgrefurl=http://www.complete-encyclopedie.nl/Dieren/Vissen/Rog/&usg=__hnPSZW5AhZdu7NZxGz8F9fpnQw8=&h=480&w=640&sz=320&hl=nl&start=11&itbs=1&tbnid=d2m90thhbBx_xM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=vissen+roggen&hl=nl&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/50_jaar.jpg&imgrefurl=http://maria.helpt.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=153017&usg=__ejcw329q6VhQBNekXJqPeTnSGtE=&h=344&w=458&sz=23&hl=nl&start=10&itbs=1&tbnid=1g-ucv0x7QppRM:&tbnh=96&tbnw=128&prev=/images?q=50+jaar+Sarah&hl=nl&gbv=2&tbs=isch:1
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Foto’s coopertest 
(3 januari) 

 

 
 

 
Ivonne Wessels 

 
 

 
Rode wijn en 
naaldhakken 

door Nynke, Ivonne en Margreet 

 

Door een foutje is het onderstaande verhaal 
niet geplaatst in de vorige Starter, even dus 
weer terug in de tijd… 
 
Met dank voor de mooierouteplanners 
hebben wij op 30 december weer een 
geweldige route van goed 30 km door het 
schone gebied rondom Steenwijk gerend en 
sommige gewandeld. Onderweg veel gezien 
en gelachen, we hadden namelijk Rudy en 
Jaap bij ons ;o). Ook liep Stephan met ons 
mee, nou wij zijn er achter gekomen, die kan 
er ook wat van! De water-, koekjes- en 
fruitposten waren ook weer goed voor 
elkaar. Hiervoor onze dank nogmaals! 
 

Daarna werden uiteraard de (wissel)bekers 
met bloemen uitgereikt m.b.t. de LA-
competitie. Met als afsluiting een lekker 
warme stampenpottenbuffet is het jaar 2009 
weer afgesloten! Wat gaat de tijd toch snel.  
We beginnen gewoon weer opnieuw, voor 
2010 staan er diverse wedstrijden op het 
schema, voor zowel de LA-competitie als 
uiteraard de vrije keus. Zo is de 
nieuwjaarsloop van Zwartsluis en de derde 
bosloop inmiddels achter de rug met goede 
resultaten welke behaald zijn door Ivon.  
Met vallen, opstaan en weer door 
lopen worden sommige lopen afgelegd, 
uiteindelijk ben je dan weer blij dat je zonder 
blessures de eindstreep haalt. 
 
Aan de ene kant is sneeuw mooi vooral met 
de Kerst, maar na goed 4 weken met een 
uitloop naar 6 weken mag het wel weg zodat 
er weer veilig gelopen kan worden. Ook voor 
veel vele lopers was het ijs niet echt mooi 
om te gaan schaatsen. Daarom werd er veel 
gebeden voor warm water, maar helaas is 
deze wens nog niet uitgekomen. 
 

 
Ivonne Wessels en Nynke de Lange nr 1 en 2 

bij de LA-competitie 2009 

 

Pfff zo ligt bij ons een barre tocht nog in 
geheugen, we dachten even 18 km lopen, 
maar dat viel zwaar tegen. Met een groep 
van 7 personen gingen wij over de 
Woldberg, in de sneeuw. Je bent bezig met 
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goed opletten, corrigeren, balanceren. 
Elkaar uitlachen was er ook bij, wat maak je 
soms een rare stap. Gelukkig zijn wij 
allemaal heelhuids bij de auto's en/ of 
fietsen gekomen. Het was een (z)ware 
crossloop en alle spieren hadden wel een 
beurt gehad. Nog een kleine wedden-
schapje, maar helaas Jebbe ging niet in zijn 
blote borstkast op de fiets terug naar huis, 
bbrrrr. 
  

Plannen en of wensen moeten er zijn, en 
wij hebben best leuke plannen voor 2010 
o.a. ........... een Marathon?!    
  

Dan nog een klein stukje over de 
belevenissen van de derde naaldhak. 
Bovenstaande ambities heeft zij nog niet 
voor 2010.... Mijn ambitie is om na de 
bevalling het hardlopen weer langzaamaan 
op te pakken. De zwangerschap 
verloopt trouwens zeer voorspoedig. Geen 
lichamelijke of andersoortige klachten 
gehad. Dus ben helemaal blij! Sinds begin 
december ben ik gestopt met hardlopen en 
dan merk je dat het moeilijk is om je nog tot 
iets anders te zetten! Ik probeer meerdere 
keren per week in ieder geval 20 minuten op 
de crosstrainer te staan....De uitgerekende 
datum, halverwege maart, komt steeds 
dichterbij. Dus in de volgende starter heb ik 
hopelijk ander nieuws!  
 

 

Rode wijn en 
naaldhakken maart 2010 

door Nynke, Ivonne en Margreet 

 
Om gelijk maar verder te gaan waar het 
vorige verhaal geëindigd was…. Nee helaas, 
tot op heden nog geen nieuws over een 
geboorte, maar aangezien de kopijdatum en 
verschijningsdatum Starter nog wel uit elkaar 
ligt weten we ondertussen misschien wel 
beter…… 
 
Na een periode vol met sneeuw en afgelaste 
wedstrijdjes gaan we nu hopelijk de lente 
weer tegemoet. Er is toch niets lekkerder 
dan heerlijk ontspannen in het zonnetje te 
lopen, lekker genieten van de mooie 
omgeving. Dat je je oren dicht moet doen 
voor het geklets of gehijg van een ander 
nemen we dan op de koop toe. En dat je af 
en toe niet zo ontspannen loopt, door bijv. 
een wedstrijdje of te lange trainingsloop, dan 

moet je maar genieten van het lekkere 
gevoel na de tijd . En niet alleen voor het 
hardlopen is het lekker het lente wordt, ook 
voor de bouwers (he Berry) is het fijner 
wanneer het niet meer vriest, kan er eindelijk 
weer eens gewerkt worden i.p.v. koffie 
drinken. 
 
Omdat ons vorig verhaal ging over wat 
alweer een aardig tijdje geleden gebeurd is 
blijven we nu maar even bij de 
gebeurtenissen van deze week, want we 
beleven in één week namelijk heel veel 
leuks. 
 
Zo hadden we een leuke fartlek training, het 
mooie van deze training is dat het zeer 
afwisselend is en je ook niet weet wat er 
komen gaat. Wel moet er goed geluisterd 
worden naar de trainer en helaas is dit voor 
een aantal moeilijk, maar ach met een fout 
voorbeeld (Freddie) en daarna een goed 
voorbeeld (Margreet) komen we er ook wel. 
En het maakt toch ook niet veel verschil of 
we een rondje rechtsom of linksom lopen, 
we passen ons aan (ook al hadden we wel 
gelijk…) 
 
Sommigen zien een training ook als een 
wedstrijd, nadeel is dat als je dan een 
estafette doet je ook afhankelijk bent van 
anderen voor je winst of verlies. Heerke is 
een echte wedstrijdman; je moet altijd heel 
goed je tegenstander in de gaten houden, of 
deed hij dit nu doordat de tegenstanders 
voornamelijk vrouwen waren?  Fanatiek zijn 
er in de groep nog wel meer, zo sprong 
Freddie een gat in z’n hoofd om de anderen 
aan te moedigen. Gelukkig kan hij z’n hoofd 
laten herstellen op de vakantie en maar 
hopen dat hij daar niet van die rare dingen 
uithaalt. 
 
Na elke training is het altijd heerlijk om even 
te douchen, helaas bleken 2 douches het 
niet te doen. Maar echte vrouwen als we zijn 
kunnen we dat natuurlijk heel goed zelf 
verhelpen… Hoewel  Simone er niet zo blij 
mee was, want die stond ineens onder een 
koude douche en moest dus even gillend 
een sprintje trekken naar een droger 
gedeelte, ze had kennelijk nog niet genoeg 
gesprint die avond . Het is natuurlijk nu wel 
de vraag wie die douches heeft 
uitgedraaid…. 
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Gerstenat en vette Friet 
belevenissen van een recreatieve loper. 

 
Hieperdepiep….HOERA. Volgens mijn 
gegevens is dit de 50

e
 “Gerstenat”. Dat 

betekent dus al 5 jaar lief en leed in de 
Starter  
 
Soms valt het me niet mee, ik heb een 
enkele keer overgeslagen maar over het 
algemeen ben ik redelijk trouw met mijn 
stukjes. Ook deze keer weer. Ik ben eigenlijk 
te laat omdat ik er vorige week echt niet aan 
toe kwam… 
 
Iedereen is wel zat van de winter en de kou, 
het wordt tijd dat de korte broeken weer 
eens uit de mottenballen kunnen. Hoewel op 
dit moment de zon volop schijnt is het toch 
fris, dus oppassen met verkoudheid…. 
 
Afgelopen periode deed ik mee aan het NK 
cross in Hellendoorn. Ik had dat nooit eerder 
gedaan (een NK) dus het was voor mij ook 
spannend wat er allemaal ging gebeuren. 
Het is toch allemaal net even officiëler en 
strakker dan bij een “gewone” wedstrijd. 
Maar op zich ging het prima. Ik was vroeg 
vertrokken zodat ik nog even bij de dames 
en de heren 50+ kon kijken. In Zwolle werd 
ik wat opgehouden door de fietsers die de 
Ster van Zwolle reden dus het was maar 
goed dat ik op tijd was. Afijn, nog een eind 
wandelen van de parkeerplek naar de start 
in Hellendoorn, startnummers halen, en toen 
maar even langs het parcours kijken. Ik zag 
nog net hoe Toos het startschot kreeg. 
Terwijl Toos liep, moest ik ook even kletsen 
met de andere bekenden en intussen wat 
aanmoedigen natuurlijk. Na de dames 
mochten de heren 50+. Hierin zag ik 3 
bekenden, Klaas van der Veen, Wolter 
Schapelhouman en Anne Bartels. Ik kon 
mooi even kijken hoe dat allemaal ging bij de 
start en terwijl ik een beetje langs het 
parcours aan het inlopen was kon ik mooi de 
mannen wat aanmoedigen. Aan de 
gezichten te zien was het zwaar! 
 
Afijn, uiteindelijk mochten Egbert en ik aan 
de start verschijnen. Na de controle van de 
kleding (clubtenue) mochten we in het 
startgebied. Ik had de beschrijving van de 
route gezien maar snapte er nog niet veel 
van. Het was zoiets als “1 keer rood, 1 keer 
geel, 4 keer paars”. Kortom, een complete 
verassing. 

 
Eerst was er een klein rondje en daarna 
doken we het bos in. In deze ronde zat een 
enorme kuil en dus moesten we ook weer 
omhoog tegen het mulle zand op. Wat een 
enorme klim! Gelukkig deden we deze ronde 
maar 1 keer. Hierna was het 4 keer dezelfde 
ronde met een venijnig stuk vals plat. Ik was 
niet al te snel gestart en langzamerhand 
haalde ik een paar mensen in. Uiteindelijk 
finishte ik tevreden, precies op de tijd die ik 
wou lopen. 
 
De duurloopjes op zaterdag schieten er wat 
bij in op dit moment. Zo gaat dat soms. Maar 
de komende tijd gaat dat weer gebeuren 
hoor. Het wordt mooier weer, dus dan is het 
animo ook wat groter. 
 
Afgelopen week was ik een weekje op 
vakantie in Marrakech. Hardloopschoenen 
en korte broek mee natuurlijk. De 1

e
 dag 

besloot ik om een rustig duurloopje te doen. 
De temperatuur was aangenaam, net boven 
de 20 graden. We hadden een appartement 
midden in de stad, dus dat was even zoeken 
naar een goede route. De stad is 
opgebouwd uit allerlei smalle straatjes waar 
een enorme drukte heerst. Gelukkig kon ik 
een vrij brede weg langs de stadsmuur 
vinden. Ik besloot om de stadsmuur te lopen, 
op die manier dacht ik dat ik makkelijk de 
weg terug zou kunnen vinden. Ik wou lekker 
rustig lopen, dus onderweg stopte ik een 
paar keer om te blijven kijken bij wat 
bijzonderheden. Blijkbaar is het niet echt 
gewoon om in Marrakech hard te lopen want 
ik werd hier en daar wat meewarig 
aangekeken. Of zou dat aan de outfit liggen? 
Dames in Boerka zijn natuurlijk niet gewend 
aan niets verhullende tights  
Ik kreeg echter ook hier en daar 
aanmoedigingen en zo nu en dan ging er 
zelfs iemand met me mee hollen. Waar ik 
echter bang voor was gebeurde ook prompt 
natuurlijk, ik raakte de weg kwijt  
Uiteindelijk kon ik via de soeks (overdekte 
winkeltjes in de binnenstad) de weg terug 
vinden naar het appartement. Terwijl ik weg 
gegaan was om de benen even te strekken 
gedurende een half uur kwam ik na 1 ½ uur 
pas weer terug. Toen had ik wel de halve 
stad al gezien , dat was een voordeel. 
 
Na een weekje “rust” in Marrakech vond ik 
het wel tijd voor een halve marathon. Ik heb 
al een poosje last van de hamstrings en ik 
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dacht dat een weekje rust me goed had 
gedaan. Ik mocht in Dokkum eerst 430 
meter hollen met mijn neefje uit groep 1. 
Leuk om te zien hoor hoe trots die kinderen 
zijn  
 
Vlak voor de start trof ik Heerke nog, hij liep 
ook de halve. Het was lekker weer met wel 
veel wind. Heerke liep na de start al vlot bij 
me weg. Terwijl ik zo nu en dan op het 
horloge keek dacht ik wel dat het heel snel 
ging….te snel. Maar ja, wind in de rug, dan 
wil het wel. Heerke liep niet lekker, na een 
kilometer of 7 was ik bij hem. We hebben 
samen een paar kilometer opgelopen, maar 
toen gaf hij aan dat ik alleen door moest. Na 
9 km kregen we de wind op kop en toen 
werd het zwaar. De eerste 10 km ging 7 
minuten sneller dan de tweede 10! 
 
Uiteindelijk finishte ik in 01:32:20. Ik was 
tevreden over de tijd, maar oh oh oh, wat 
waren de laatste kilometers zwaar zeg. Op 
sommige plaatsen waaide je zowat van de 
weg af. De laatste 3 km werd ik nog door 
een man of 5 ingehaald maar ik kon nergens 
aanpikken. Heerke finishte uiteindelijk 1 ½ 
minuut achter me. We waren allebei 
helemaal uitgewoond. De komende training 
maar een beetje rustig aan denk ik  
 
Enne…..jullie hebben het allemaal gehoord 
natuurlijk…….Jan de lange is weer vader 
geworden van een gezonde zoon! Toch 
mooi dat zo’n man op leeftijd op alle 
gebieden nog presteert! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25ste Visscher Sport 
Indoorgala in Tuk 

 
 



 
 

Ook dit jaar is er weer een L.A.-competitie. Normaal is bij het opstellen van het programma en het schrijven 

van de spelregels de eerste wedstrijd in het kader van de L.A.-competitie al geweest, maar door de vele 

sneeuw ging de hunebedloop jammer genoeg niet door. Omdat het nog vroeg in het seizoen is heb ik in 

overleg met het WOC besloten dit jaar onze eigen Wallenloop (de 10 km) eenmalig in de L.A.-competitie op 

te nemen in plaats van de Hunebedloop. Ook wordt er dit seizoen de nieuwe leeftijds indeling voor de 

mannen in de L.A.-competitie doorgevoerd. Hier onder zie je de wedstrijden die meetellen plus de 

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

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

kan laten plaatsen en iedere maand in de Starter. 

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

 

Baanwedstrijden op Oerthebaan  en verder de volgende wedstrijden:  

  1.    1500 m  07 mei en 02 oktober 

  2.    3000 m  09 juli en 10 september 

  3.    5000 m  03 april en 27 augustus 

  4.  10000 m  16 juli 
   

 

  5.  Wallenloop 10 km                            18 augustus 

  6.  Tijdloop  5 km Steenwijk                 14 april 

  7.  Lambertusloop Oldemarkt              15 mei 

  8.  Uurloop Wolvega               03 mei ?? 

  9.  1/2  marathon van Steenwijk 26 juni 

10.  Kolkloop Blokzijl   07 augustus 

11.  Fish Potato Run          11 september 

12.  Reest 1/2 marathon Meppel  09 oktober 

13.  Hele marathon 

 

Spelregels lange-afstand-competitie: 
 

De baanwedstrijden moeten worden gelopen in de periode van 1 april tot 3 oktober. Het maakt niet uit waar, 

en hoeveel je er loopt want op 3 oktober wordt er gekeken wie de snelste tijd heeft gelopen. De hele 

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

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

 

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

35+, 45+  en veteranen 55+. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de competitie (1 april) aan mij doorgeven. 

 

SUCCES 

LANGE-AFSTAND-COMPETITIE 2010 
 door Jan de Lange 



Pallas Indoor te Wageningen op 30 januari 2010. 
 
Meisjes Pupillen A: 40m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 
Rosalie Tissingh 7.40 1.05 5.55 1225 6

e
 

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

Uitslag Indoor Drachten op 6 februari 2010. 

      JPB: 40m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 

Jarmo Visser 7.4 1.05 4.92 1137 6e 

JPA 2e j.: 
     Kevin Boes 6.9 1.00 7.03 1330 8e 

Jorrit Wubben 7.0 1.10 6.00 1322 9e 

Eric Stuiver 7.2 1.10 5.97 1280 13e 

MPA 1e j.: 
     Demi Berger 7.3 1.00 5.42 1151 5e 

JD 1e j.: 
     Nick Rodermond 6.8 1.20 6.86 1189 5e 

MC 1e j.: 
     Sandra Boxum 6.8 1.30 7.26 1284 7e 

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

Finale Runaway Indoorcircuit te Apeldoorn op 6 februari 2010. 
 

Meisjes C, 1000m: Claudia Oosterkamp 3.13.36 6
e
 

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

NK Indoor Masters te Apeldoorn op 14 februari 2010. 
 
Mannen Masters M60: 
200m: Harm Bakker 33.31+ 5

e
 

400m: Harm Bakker 1.14.59+ 4
e
 

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

4e bosloop op 20 februari 2010 + eindstand bosloopcompetitie. 
 

     Meisjes Minipup, 500m: 
  

Meisjes Minipup 
  1 Charlotte Kolvoort NL 5.50 

   

     Jongens Minipup, 500m: 
  

Jongens Minipup. 
 Niek de Boer NL 3.12 

   

     Meisjes Pupillen C, 500m: 
  

Meisjes Pupillen C: 
  1 Annefleur Tissingh NL 3.14 

 
 1 Annefleur Tissingh NL 3 

     Jongens Pupillen C, 500m: 
  

Jongens Pupillen C: 
  1 Jarno Kuiper 2.42 

 
 1 Jarno Kuiper 3 

 2 Luuk Geerders 2.58 
 

 2 Luuk Geerders 6 

     Meisjes Pupillen B, 750m: 
  

Meisjes Pupillen B: 
  1 Anne Karlijn Mos 4.18 

 
 1 Anne Karlijn Mos 3 

     Jongens Pupillen B, 750m: 
  

Jongens Pupillen B: 
  1 Klaas Pit 4.22 

 
 1 Klaas Pit 4 

   
 2 Wouter Ensing NL 4 

     

     

   
Vervolg volgende blad ….. 

 

     

     



4e bosloop op 20 februari 2010 + eindstand bosloopcompetitie, vervolg 

     Meisjes Pupillen A, 750m: 
  

Meisjes Pupillen A: 
  1 Soraya Servage 3.43 

 
 1 Rosalie Tissingh 5 

 2 Rosalie Tissingh 4.05 
 

 2 Amber Bekius 7 

 3 Thirza Kuiper 4.07 
 

 3 Thirza Kuiper 8 

 4 Demi Berger 4.09 
 

 4 Demi Berger 10 

 5 Amber Bekius 4.23 
 

 5 Sanne Geerders 17 

 6 Sanne Geerders 5.05 
   

     Jongens Pupillen A, 750m: 
  

Jongens Pupillen A: 
  1 Kristian Mos 3.51 

 
 1 Kristian Mos 3 

 2 Wesley Hoekstra 4.04 
 

 2 Simon Ensing 6 

 3 Eric Stuiver 4.05 
 

 3 Eric Stuiver 7 

 4 Bram Bijdevaate 4.16 
 

 4 Bram Bijdevaate 11 

 5 Kevin Boes 5.03 
 

 5 Remco Mulder 12 

 6 Wolter Nijmeijer 5.42 
 

 6 Wolter Nijmeijer 16 

     Meisjes D, 1400m: 
  

Meisjes D: 
  1 Lara van Ravenstein 6.24 

 
 1 Lara van Ravenstein 3 

     Jongens D, 1400m: 
  

Jongens D: 
  1 Peter Jan de Jong NL 5.48 

 
 1 Julian Vreeling 5 

 2 Julian Vreeling 6.22 
   

     Meisjes C, 1400m: 
  

Meisjes C: 
  1 Ellen Jansen 5.26 

 
 1 Ellen Jansen 3 

 2 Sandra Boxum 6.22 
 

 2 Ryanne Bekius 7 

 3 Ryanne Bekius 6.37 
 

 3 Sandra Boxum 8 

 4 Geesje Nijmeijer 6.39 
 

 4 Geesje Nijmeijer 11 

 5 Iris Oost 7.18 
 

 5 Iris Oost 14 

     Jongens C, 1400m: 
  

Jongens C: 
  1 Jari van Ravernstein NL 5.12 

 
 1 Jari van Ravenstein NL 3 

 2 Martijn de Vries NL 5.20 
    3 Tim de Boer 5.23 
   

     

     Meisjes B, 1400m: 
  

Meisjes B: 
  1 Anniek de Jong NL 5.14 

 
 1 Wieke Nijmeijer 5 

 2 Wieke Nijmeijer 9.59 
   

     Korte Cross, 1400m: 
  

Korte Cross: 
  1 Dennis vd Woude NL 4.37 

 
 1 Lowie vd Woude 4 

 2 Lowie vd Woude 4.55 
   

     Vrouwen, 4200m: 
  

Vrouwen: 
  1 Jacoliene Wemer NL 30.12 

   

     Vrouwen V45, 4200m: 
  

Vrouwen V45: 
  1 Toos de Vries 21.26 

 
 1 Wilma van Galen 4 

   
 2 Toos de Vries 4 

     Vrouwen V50, 4200m: 
  

Vrouwen V50: 
  1 Linda Wibbelink 22.34 

 
 1 Linda Wibbelink 3 

     

   
Vervolg volgende blad …… 

 

     



4e bosloop op 20 februari 2010 + eindstand bosloopcompetitie, vervolg 

     Vrouwen, 7000m: 
  

Vrouwen: 
  1 Jazlin Ruinemans 33.13 

 
 1 Jazlin Ruinemans 3 

     Mannen, 7000m: 
  

Mannen: 
  1 Jan Scheenstra 27.02 

 
 1 Jan Scheenstra 3 

 2 Peter Gnodde NL 27.18 
 

 2 Sybrand Sterkenburgh NL 8 

 3 Sybrand Sterkenburgh NL 28.07 
    - Harie Pot NL (4200m) 19.18 
   

     Mannen M40, 7000m: 
  

Mannen M40: 
  1 Gerard Dunnink NL 29.18 

 
 1 Klaas de Haan 6 

 2 Klaas de Haan 29.29 
 

 2 Harm Kolvoort 7 

 3 Harm Kolvoort 30.00 
 

 3 Jan de Groot 13 

 4 Martin Bijdevaate NL 30.37 
 

 4 Marchel Tissingh 21 

 5 Jan de Groot 31.18 
 

 - Gerard Dunnink NL 4 

 6 Freddie Bouma 31.19 
 

 - Martin Bijdevaate NL 13 

 7 Jebbe Westerbeek 32.47 
    8 Jan Roeles NL 33.51 
    9 Marchel Tissingh 37.42 
   

     Mannen M50, 7000m: 
  

Mannen M50: 
  1 Klaas vd Veen 29.39 

 
 1 Klaas vd Veen 3 

 2 Jaap Vlaming NL 30.44 
    3 Willem de Vries NL 31.05 
    4 Lieuwe Dirksma NL 37.09 
    - Peter Wemer (4200m) 30.13 
   

     Mannen M60, 7000m: 
  

Mannen M60: 
 

   
 1 Harm Bakker 3 

   
 2 Folkert Sterkenburgh 7 

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

NK Indoor Junioren te Apeldoorn op 27 februari 2010. 
 
Jongens A:  
60m: Nathan vd Heide 7.61 Serie. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Indoorwedstrijd te Enschede op 7 maart 2010. 
 

Jongens A: 
60m: Nathan vd Heide 7.5 1

e
 

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

Indoorwedstrijd te Epe op 7 maart 2010. 
 

Meisjes Pupillen A: 30m: Hoog: Kogel: Plaats: 600m: Plaats: 
Soraya Servage 4.9+ 1.20 7.79 1

e
 2.12.0 1

e
 

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

U weet het nog wel? 
 

Een “+” achter een prestatie betekent een evenaring of een 
verbetering van een clubrecord! 

 
 



Visscher Sport Indoor Gala te Tuk op 6 maart 2010. 

               JPC 
 

40m ver Tot: 
 

  
 

JC1 
    3 Tijmen  Siertsema 

 
7.93 2.36 560 

 
  

 
ver 

    4 Jelle  Klein 
 

8.41 2.56 522 
 

  
 

7 Dennis  Nieuwenhuis 
 

3.69 
 

  

JPB 
 

40m ver kogel Tot:   
 

kogel 
    5 Jarmo  Visser 

 
7.26 3.10 5.17 1187   

 
4 Dennis  Nieuwenhuis 

 
8.11 

 
  

8 Klaas  Pit 
 

7.17 2.80 4.42 1094   
 

MC1 
 

40m 50m Tot: 

MPB 
 

40m ver kogel Tot:   
 

7 Sandra  Boxum 
 

6.76 7.87 1027 

1 Anne-Karlijn  Mos 
 

7.02 3.24 5.17 1266   
 

8 Iris  Oost 
 

6.78 8.47 904 

21 Michelle  Gjaltema 
 

8.70 2.26 2.21 533   
 

11 Geesje  Nijmeijer 
 

7.69 9.24 587 

JPA1 
 

40m ver kogel Tot:   
 

ver 
    6 Michel  Ensing 

 
7.32 2.98 5.00 1139   

 
7 Astrid  Wibbelink 

 
3.70 

 
  

15 Wolter  Nijmeijer 
 

9.77 1.90 4.22 496   
 

10 Iris  Oost 
 

3.33 
 

  

JPA2 
 

40m hoog kogel Tot:   
 

kogel 
    2 Kristian  Mos 

 
6.50 1.15 7.65 1624   

 
8 Sandra  Boxum 

 
6.68 

 
  

7 Bram  Bijdevaate 
 

7.12 1.15 5.83 1372   
 

9 Iris  Oost 
 

6.11 
 

  

9 Kevin  Boes 
 

7.10 1.00 7.21 1349   
 

11 Geesje  Nijmeijer 
 

3.82 
 

  

15 Jorrit  Wubben 
 

7.32 1.00 5.62 1208   
 

MC2 
 

40m 50m Tot: 

MPA1 
 

40m ver kogel Tot:   
 

1 Ryanne  Bekius 
 

6.51 7.87 1089 

1 Rosalie  Tissingh 
 

7.44 3.24 5.41 1194   
 

kogel 
    3 Demi  Berger 

 
7.57 2.76 5.39 1072   

 
1 Ryanne  Bekius 

 
9.91 

 
  

4 Amber  Bekius 
 

7.59 2.96 4.68 1060   
 

Jongens B 
    9 Lysanne  Nijmeijer 

 
8.03 2.66 3.54 836   

 
kogel 

    MPA2 
 

40m hoog kogel Tot:   
 

1 Pim  Wubben 
 

11.82 
 

  

1 Soraya  Servage 
 

6.55 1.20 7.95 1665   
 

2 Marco  Jonkman 
 

8.79 
 

  

JD1 
 

40m 50m Tot: 
 

  
 

Meisjes B 
 

40m 50m Tot: 

1 Julian  Vreeling 
 

6.62 8.08 1018 
 

  
 

2 Wieke  Nijmeijer 
 

7.76 9.67 175 

3 Nick  Rodermond 
 

6.95 8.37 884 
 

  
 

kogel 
    ver 

     
  

 
1 Wieke  Nijmeijer 

 
5.38 

 
  

1 Nick  Rodermond 
 

3.72 
 

  
 

  
 

Jongens A 
 

40m 50m Tot: 

2 Julian  Vreeling 
 

3.71 
 

  
 

  
 

1 Nathan vd Heide 
 

5.57 6.60 1246 

4 Obbe   Tibben 
 

3.06 
 

  
 

  
 

hoog 
    kogel 

     
  

 
1 Lowie vd Woude 

 
1.60 

 
  

1 Nick  Rodermond 
 

6.24 
 

  
 

  
 

kogel 
    2 Julian  Vreeling 

 
6.03 

 
  

 
  

 
2 Gerdo van Dalen 

 
10.27 

 
  

5 Obbe   Tibben 
 

4.87 
 

  
 

  
 

Vrouwen Masters 
 

40m 50m Tot: 

MD2 
 

40m 50m Tot: 
 

  
 

1 Trijntje Dijkstra V50 
 

6.81 8.47 650 

7 Marte  Naaktgeboren 
 

7.57 9.27 605 
 

  
 

2 Jana Posthumus V40 
 

7.92 9.62 148 

kogel 
     

  
 

ver 
    5 Marte  Naaktgeboren 

 
7.06 

 
  

 
  

 
1 Trijntje Dijkstra V50 

 
3.79 

 
  

       
  

 
kogel 

    

       
  

 
1 Trijntje Dijkstra V50 

 
8.76 

 
  

       
  

 
2 Jana Posthumus V40 

 
5.69 

 
  

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

Coopertest op 14 maart 2010 te Steenwijk. 

      12 miinuten: 
 

  
 

Truus Wijngaard 1840 

Jan de Lange 3076   
 

Bennie Overvelde 1840 

Berry Pees 2856   
   Marchel Tissingh 2735   
 

6 minuten: 
 Frans Kluitenberg NL 2732   

 
Jarno Kuiper 1328 

Rosalie Tissingh 2359   
 

Annefleur Tissingh NL 1162 

Ina Gerding 2066   
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 



Overzicht Coopertests Steenwijk seizoen 2009 - 2010. 

      12 minuten: 
     

      Naam 1-11-2009 22-11-2009 3-1-2010 7-2-2010 14-3-2010 

Jan de Lange 3259 3224 2893 3169 3076 

Frans Kluitenberg NL 2845 2840 0 0 2732 

Marchel Tissingh 2633 0 0 2665 2735 

Thirza Kuiper 2425 0 0 2400 0 

Wilma Kuiper NL 2303 0 0 0 0 

Wieke Nijmeijer 0 2086 1631 1930 0 

Geesje Nijmeijer 0 2510 2220 2610 0 

Pascal de Lange 0 2471 0 0 0 

Harm Kolvoort 0 3105 0 0 0 

Freddie Bouma 0 0 2985 0 0 

Egbert Vink 0 0 2400 2800 0 

Ivonne Wessels 0 0 2590 0 0 

Jan Nijmeijer 0 0 0 2486 0 

Rosalie Tissingh 0 0 0 2085 2359 

Wilma van Galen 0 0 0 2688 0 

Wesley Hoekstra 0 0 0 2563 0 

Jarno Kuiper 0 0 0 2533 0 

Berry Pees 0 0 0 0 2856 

Bennie Overvelde 0 0 0 0 1840 

Truus Wijngaard 0 0 0 0 1840 

Ina Gerding 0 0 0 0 2066 

      6 minuten: 
     

      Naam 1-11-2009 22-11-2009 3-1-2010 7-2-2010 14-3-2010 

Rosalie Tissingh 1262 0 0 0 0 

Jarno Kuiper 1223 1283 0 0 1328 

Demi Berger 1213 0 0 0 0 

Annefleur Tissingh NL 1069 0 0 1040 1162 

Lieke Berger NL 804 0 0 0 0 

Wolter Nijmeijer 0 1040 950 1090 0 

Thirza Kuiper 0 1332 0 0 0 

Kevin de Lange NL 0 520 0 0 0 

Peter Hoekstra 0 0 0 1053 0 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zondag 14 febrauari Leeuwarden (kleine wielenloop) zaterdag 6 maart Hellendoorn NK veldloop

D45 9,3km 4e Adri Sluis 50.43 D45 5km 11e Toos de Vries 25.43

H40 12,1km 30e Egbert Vink 1.00.34

zondag 14 februari Appelscha  3e running cross H45 12,1km 31e Freddie Bouma 53.52

H 10km 24e Jebbe Westerbeek 45.41 H50 8,7km 27e Klaas vd Veen 36.41

JA 5km 2e Patrick Postma 20.06 H60 8,7km 22e Anne Bartelds 50.50

D 6,2km 6e Wilma van Galen 29.19 H65 8,7km 7e Wolter Schapelhouman 50.30

10e Toos de Vries 31.27 JB 5,8km 14e Jesse Nijboer 22.11

H.sprcr 1km 6e Jeen Nauta JC1 3,4km 16e Tim de Boer 14.38

JA.spr.cr 1km 3e Lowie vd Woude MC2 2km 8e Ellen Jansen 8.52

JB 3,4km 1e Jesse Nijboer 12.05 MC1 2km 4e Claudia Oosterkamp 8.38

JC 2,5km 10e Tim de Boer MD1 1,5km 24e Lara van Ravenstein 7.34

MB 2,5km 6e Wieke Nijmeijer JPA2 1,5km 41e Wesley Hoekstra 7.34

MC 1,7km 2e Claudia Oosterkamp 42e Eric Stuiver 7.35

9e Ellen Jansen JPA1 1,5km 27e Simon Ensing 7.54

16e Sandra Boxum 29e Remco Mulder 7.56

17e Geesje Nijmeijer MPA1 1,5km 26e Thirza Kuiper 8.00

JD 1km 12e Obbe Tibben JPC 0,8km 7e Jarno Kuiper 3.56

MD 1km 7e Lara van Ravenstein pup.ets 4x400 13e Start ' 78 7.04

JPA 2 1km 6e Eric Stuiver

JPA 1 1km 3e Simon Ensing zaterdag 6 maart De Knipe

11e Remco Mulder D 11km 4e Tiny de Jong 1.01.21

17e Wolter Nijmeijer D 5,5km 9e Aafje Heinhuis 38.56

MPA 2 1km 1e Soraya Servage

MPA 1 1km 6e Thirza Kuiper zondag 7 maart Goutum

9e Rosalie Tissingh D6km 5e Adri Sluis 31.56

15e Lisanne Nijmeier

JPB 1km 3e Jarmo Visser zondag 7 maart Alphen ad Rijn

JPC 1km 1e Jano Kuiper H 20km Jeroen Vink 1.25.03

recr. ? Tiny de Jong 41.40

Marcel Tissingh 48.20 zaterdag 13 maart Den Ham (zandstuve)

H50 4,7km 1e Klaas vd Veen 17.35

zaterdag 20 februari Langezwaag (acht van)

Hs 20,6km 2e Stefan Postma 1.23.12 zaterdag 13 maart Kampen

D 20,6km 1e Wilma van Galen 1.40.30 H 32km 42e Jeroen Vink 2.33.09

H50 15,9km 16e Thijs vd Vegt 1.21.58 82e Arnold Broek 2.39.28

D40 15,9km 18e Tiny de Jong 1.26.18 H 1/2 mar 1e Jan Scheenstra 1.13.50

D45 15,9km 2e Trees van Veen 1.27.41 D 1/2 mar 20e Annelies van Buiten 1.56.30

D35 9,8km 3e Willeke Lubbinge 56.47

zondag 14 maart Grouw (Merenloop)

zaterdag 27 februari Stuifzand H40 14km 16e Jan Nijmeijer 1.19.27

H 8,5km 1e Jan Scheenstra 30.06 H.recr 14km 104 Thijs vd Vegt 1.10.57

H 10km 4e Stefan Postma 34.16

zaterdag 27 februari Meppel (Grachtenloop) 11e Heerke Postma 38.59

H 10km 6e Klaas de Haan 38.50 D 10km 4e Wilma van Galen 42.41

16e Egbert Vink 46.41 22e Tiny de Jong 48.42

mei 1,5km 1e Ellen Jansen 4.54 39e Adri Sluis 51.49

D 5km 4e Claudia Oosterkamp 19.45

zaterdag 27 februari Goor (bovenbergcross) 71e Geesje Nijmeijer 27.42

H 50 5km 3e Klaas vd Veen 20.17 216e Wieke Nijmeijer 36.48

6e Wolter Schapelhouman 26.38 H 5km 11e Eddy Oosterkamp 19.52

10e Anne Bartelds 26.51 jo 1,1km 197e Wolter Nijmeijer 7.58

zaterdag 6 maart Drachten (Veneboerloop) zondag 14 maart Den Haag (CPC-loop)

H50 10km 4e Jan Groen 40.14 H50 1/2 mar 22e Jan Groen 1.26.45

H.recr 10km Thijs vd Vegt 44.59

D 10km 3e Wilma van Galen 45.20 Deze pagina is alleen mogelijk als de uitslag van een

4e Ivonne Wessels 46.09 wedstrijd bekend is bij ons.Geef daarom uw gelopen tijd

aan ons door. Samen maken we deze pagina mogelijk.

Hans en Jolanda Hes - Telefoon: 0513-688058

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



KOMENDE BAAN- EN LOOPWEDSTRIJDEN
 

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

Telefoon: 0513-688058. Banknummer: 36.12.20.030.

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

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

Inschrijven 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 18 april 2010, zie clubblad februari 2010, of www.start78.nl

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

19 april Kampen wegloop 1,6km 19.30 uur

21 april Anloo wegloop 42,2km-21,1km 11.00 uur

23 april Kollum wegloop 14km-7km 19.30 uur

24 april Drachten baan 1e wedstrijd CD-competitie

24 april Franeker wegloop 21,4km-16,1km-10km-5km 11.00 uur

24 april Leeuwarden baan pupillen, 1e medaillewedstrijd Friesland 10.00 uur

27 april Harderwijk baan 1000m-5000m-coopertest 19.00 uur

27 april Hoogeveen wegloop uurloop - 1/2 uurloop 19.00 uur

28 april Epe baan senioren/masters/junioren-AB instuif-2e Deltion 19.00 uur

30 april Beilen wegloop 10km-5km-2,7km-1,35km 18.30 uur

30 april Emmeloord wegloop 10km-7,5km-5km-2,5km 13.30 uur

30 april Meppel wegloop 8km-1,5km-0,75km 11.00 uur

30 april Norg wegloop 21,1km-10km-3km-2km-1km-0,5km 14.00 uur

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

01 mei Groningen wegloop 21,1km-14km-7km 20.30 uur

03 mei WOLVEGA drafbaan uurloop en 1/2 uurloop

07 mei STEENWIJK baan 1e medaillewedstrijd alle klassen 18.45 uur

08 mei Heerde baan junioren-BCD/Pupillen 09.30 uur

08 mei St.Jacobiparochie wegloop 21,1km-15km-10km-5km 11.00 uur

08 mei Zwiggelte wegloop 21,1km-10,6km-5,3km 13.30 uur

09 mei Heerenveen wegloop 16,1km-10km-2,5km 11.00 uur

10 mei Niewolda wegloop 10km-6,6km-3,3km 19.30 uur

11 mei Epe wegloop 16,1km-8km-5km 19.30 uur

11 mei Meppel wegloop 10km-6km-3km-1km (trimloop-4-daagse) 19.15 uur

12 mei Wijtgaard wegloop 15km-10km-5km-2km 19.30 uur

14 mei Hindeloopen wegloop 10km 19.30 uur

14 mei Zwolle baan senioren/masters/junioren-AB instuif-3e Deltion 19.00 uur

15 mei Balkbrug wegloop 10km-5km-3km-1,5km 12.20 uur

15 mei OLDEMARKT Lambertusloop, wegloop alle klassen 17.30 uur

16 mei Gendringen baan 1e wedstrijd B-competitie

16 mei Veendam wegloop 10km-5km 14.00 uur

18 mei Meppel wegloop 10km-6km-3km-1km (trimloop-4-daagse) 19.15 uur

19 mei Dronten wegloop 10km-6,6km-5km-1km 19.30 uur

19 mei Glimmen wegloop 42,2km-22,4km 11.00 uur

19 mei Wijnjewoude bosloop 16,1km-10km-5,7km 19.30 uur

20 mei Zwolle baan senioren/masters/junioren-AB (werpen-instuif) 19.15 uur

21 mei Kraggenburg wegloop 21,1km-11km-6km-4km-2km 19.00 uur

22 mei Heerenveen baan senioren/masters/junioren 2e BCNN

Voor meer wedstrijden: www.start78.nl en www.atletiekunie.nl en dutchrunners.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.    


