


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 € 17,95 € 12,45

Pupillen C 2001 € 21,50 € 12,45 € 6,70

Pupillen B 2000 € 21,50 € 12,45 € 6,70

Pupillen A 1998/1999 € 23,15 € 12,45 € 6,70

Junioren D 1996/1997 € 27,40 € 13,15 € 12,00

Junioren C 1994/1995 € 27,40 € 13,15 € 12,00

Junioren B 1992/1993 € 31,50 € 13,15 € 12,00

Junioren A 1990/1991 € 31,50 € 13,15 € 12,00

Senioren/ Masters 1989 en eerder € 41,50 € 14,20 € 19,20 (facultatief)

Sportieve wandelaars € 19,05 € 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

Annie Nijmeijer 0561-451445 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, 
 
Ja, eindelijk voorjaar. We hebben nu de eerste dagen gehad 
waarvan we lekker konden genieten van het zonnetje. Ik ben 
er zelfs al aardig van verkleurd. Ja, maar dan meer rood dan 
bruin. Zoveel kracht heeft de zon inmiddels, dat je voor 
verbranding wel moet oppassen. Dus de zonnebrand kan 
weer uit het kastje worden gehaald. Het volgende was wel 
leuk om te zien. Op de training kon je namelijk precies zien 
wie er afgelopen weekend lekker buiten was geweest en wie 
niet.  
 
Start ’78 heeft alweer de eerste baanwedstrijd in Steenwijk 
georganiseerd op de traditiegetrouwe eerste zaterdag van 
april. Die dag waren de weersgoden niet goed gezind. De 
regen kwam soms met bakken uit de hemel vallen. Het was 
afzien voor de deelnemers en de juryleden. Zelf deed ik mee 
aan de 5km. En oké, je werd helemaal nat maar er stond 
niet veel wind dus het viel mij niet tegen. Mooi was het om te 
zien hoe iedereen direct nadat men finishten richting de 
kantine liepen om in de kleedkamers een lekkere warme 
douche te pakken. Zelfs de lopers die anders geen 
genoegen nemen met 5km hardlopen en hier nog een grote 
uitlooproute aanvastknopen waren al heel snel in de kantine 
te vinden. Ik ben een tijd niet meer op de baan geweest. Het 
was voor mij voor het eerst dat ik weer op de baan liep sinds 
de baan is voorzien van een nieuwe kunststoflaag. En ik 
moet zeggen, dat loopt weer perfect. 
 
Naast de baanwedstrijd ligt de 5km tijdloop ook alweer 
achter ons. Het weer zat die avond mee, het was lekker 
droog. Ik weet niet hoeveel mensen er voorgaande jaren 
aan deze tijdloop meededen, maar ik vond de deelname 
best goed. Als deze lopers de aankomende wedstrijden ook 
weer aan de start staan, kan het een leuke lange 
afstandscompetitie worden. 
 
Nu heb ik voldoende getypt, want er zijn veel betere 
artikelen te lezen in de Starter, zoals: De jeugd van 
tegenwoordig, Het estafettestokje, Woensdagavondpret, 
Rode wijn en naaldhakken en Gerstenat en vette friet.  
 
De redactie hoopt de volgende keer ook weer een artikel te 
ontvangen van de wedstrijden die de jeugd meedoen, want 
voor hen is het baanwedstrijdseizoen nu losgebarsten. 
 
Wij wens u veel leesplezier toe. 
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Foto’s van de algemene 
ledenvergadering  op donderdag 
25 maart 2010 
 

 
Tim de Boer 
 

 
Peter Visser heeft zijn prijs in 
ontvangst genomen. 
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Van de voorzitter 
door Hendrik-Jan Doevendans 

 
Leden, 
Het atletiekjaar is weer echt begonnen. Na 
de ledenvergadering en de 
trainingspakkenwedstrijd lijkt het altijd pas 
echt te beginnen. Op het moment dat ik dit 
schrijf is het mooi weer, al is het nog wat 
koel. Laten we hopen dat de temperatuur 
nog wat oploopt, dan kunnen we weer 
volop genieten. 
 
Algemene ledenvergadering 
Tijdens de afgelopen ledenvergadering 
heeft het bestuur een soort 
overkoepelende visie gegeven van hoe de 
club ervoor staat. Al met al is dat niet gek. 
We zijn een club met een stevig 
fundament. We organiseren veel 
wedstrijden en andere activiteiten en er 
wordt goed en met plezier gepresteerd. 
Onze algemene missie: namelijk het 
faciliteren van atletiek in welke 
verschijningsvorm dan ook, waarbij ieder 
lid met plezier en op eigen niveau mag 
meedoen lijkt daarmee vrij aardig geborgd. 
Wel signaleert het bestuur een aantal 
uitdagingen voor de toekomst waar we 
mee aan de slag moeten. We gaan dus de 
komende tijd aan de gang met de 
speerpunten: trainers, vrijwilligers, atleten 
en geld. Trainers omdat we daar genoeg 
van willen houden, vrijwilligers omdat 
iedereen met plezier en op eigen niveau 
een bijdrage mag leveren, atleten omdat 
we bij meer leden meer draagvlak hebben 
en geld omdat we daar nog veel laten 
liggen. In het vorige nummer heb ik daar 
ook al iets over gezegd. 
Algemeen werd in de algemene 
ledenvergadering instemmend 
gereageerd, al werd door enkelen een 
kritische kanttekening geplaatst bij de 
communicatie binnen de club. We hebben 
namelijk wel beleidsplannen, maar niet 
iedereen kent het bestaan daarvan. Er zijn 
wel afspraken, maar niet iedereen kent 
die. Ook op ouderavonden horen we vaak 
dat ouders op zoek zijn naar informatie 
maar die niet goed kunnen vinden. Dat 
moet dus beter. We gaan daar ons best 
voor doen. Onze website is daar een 

geëigend kanaal voor, maar we kunnen 
ook denken aan infoboekjes etcetera. 
 
Vrijwilligersbeleid 
Het bestuur vindt ons vrijwilligersbeleid te 
vrijblijvend. We vinden dat ieder lid ten 
minste twee maal per jaar een 
vrijwilligersactiviteit zou moeten verrichten. 
Om ervoor te zorgen dat we van ieder lid 
weten wat hij of zij voor ons zou willen 
doen hebben we een tijdje geleden een 
vrijwilligersformulier geïntroduceerd. Het 
idee is dat ieder lid daarop aan kan geven 
waar hij of zij bij het verrichten van twee 
activiteiten per jaar voor in aanmerking 
zou willen komen. Dus wil je helpen de 
baan klaar te maken voor een wedstrijd, 
wil je wel verkeersregelaar zijn, wil je in de 
kantine staan of jurylid zijn, dan kun je je 
voorkeuren aangeven. We hoeven je dan 
niet te storen voor dingen die je niet wilt. 
Ook gaan we bijhouden wie een activiteit 
heeft verricht. Wanneer we dus vrijwilligers 
zoeken voor een evenement, dan bellen 
we eerst de mensen die nog niet aan de 
beurt zijn geweest. Zo proberen we de 
lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen. 
 
Het bestuur heeft Annie Nijmeijer bereid 
gevonden op te gaan treden als 
vrijwilligerscoördinator. Annie gaat zich 
eerst bezighouden met het verzamelen 
van informatie. Dat wil zeggen met het 
laten invullen van de vrijwilligerskaarten en 
met het bijhouden van de mensen die een 
vrijwilligersactiviteit hebben verricht. We 
hopen dat Annie snel steun krijgt van 
andere leden zodat we een 
vrijwilligerscommissie kunnen vullen. We 
hopen met dit alles meer mensen naar de 
baan te trekken zodat we kunnen laten 
zien dat vrijwilliger zijn bij Start ’78 
eigenlijk enorm leuk is! Doe mee, lever 
een bijdrage! De koffie staat klaar… 
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De jeugd van 
tegenwoordig 

door jeugdtrainer Gerjan Petter 

 
Het baanseizoen is weer echt begonnen. De 
vloerenplaza trainingspakkenwedstrijd is 
weer geweest. Ik zag in de uitslagen aardig 
wat goede resultaten! Ik ga ze niet allemaal 
noemen, maar iedereen gefeliciteerd met 
zijn of haar prestaties. 
 
Verder vind ik dat de komende 
(thuis)wedstrijden meer jeugdatleten van 
onze club mee moeten doen. Ik miste te veel 
namen in de uitslagen! Laat je niet 
weerhouden door andere activiteiten en kom 
gewoon de volgende keer!  
 
Toen ik vanavond even door de fotomap 
heen zat te bladeren, kwam ik wat foto´s 
tegen van een juniorenkamp van vorig jaar. 
Het wordt weer tijd voor een kamp… 
Want als je die foto´s weer bekijkt dan zie je 
gewoon hoe gezellig het is. In diezelfde 
fotomap kwam ik ook een wat oudere foto 
tegen van een training in 2007. Wat zijn ze 
veranderd zeg….erg leuk om de atleten te 
zien groeien.  
 

 
 
 
 
 
 
Wist je dat: 
- De atleten toen nog lief en onschuldig 

leken? 

- Schijn soms bedriegt? 

- Ongeveer de helft van de atleten op de foto 

nog op atletiek zit? 

- De dames 3 jaar geleden al net zo 

giechelig waren als nu? 

- Ik hoop dat ik in de volgende editie meer 

over het heden kan vertellen? 

 
 
 
 
 
 
 
        
(ja jongens en meisjes, zo zagen jullie er 3 
jaar geleden uit) 
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Jarig in mei 
 
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst namens Start ‘78 
 

8-5 Aafje Heinhuis 17-5 Annelies van Buiten 27-5 Janetta Wanders 

8-5 Henny Janssen 17-5 Piet Hendriks 28-5 Tiny de Jong 

9-5 Henny Lukens 17-5 Tijmen Siertsema 28-5 Ysbrand Visser 

10-5 Cayla Venerius 17-5 Linda Wibbelink 29-5 Ria Bollen 

12-5 Jannie Kielema 18-5 Pim Wubben 29-5 Jordy Herrema 

14-5 Gert Jan van Dalen 23-5 Grietje Boxum-Bijl 30-5 Jan de Groot 

15-5 Greet Verheijen 24-5 Jan de Krijger 30-5 Anika Westerkamp 

17-5 Angenita Bos 25-5 Anne-Karlijn Mos 31-5 Wolter Schapelhouman 
 
 

Het estafettestokje 
door Thijs van der Vegt 

 
Oeps, dat is even schrikken en eigenlijk wel 
2 keer. Ten eerste, ik moet een stukje over 
mijzelf schrijven en vervolgens krijg ik van  
Sietske te horen dat het a.s. dinsdag klaar 
moet zijn. Hoe kan dat nou vraag ik me af; 
de laatste Starter heb ik amper 14 dagen in 
huis en de voorlaatste 1 maand ( 
logistiekfoutje misschien?) Nou ja, maakt 
ook niet uit, t’is tenslotte een mooie zonnige 
zondagmiddag en na enige tuinklusjes dan 
pen en papier maar gepakt. 
 

 
Thijs van der Vegt met dochter Marrit actief 
tijdens de Wallenloop 2009 

 
Allereerst even voorstellen: Thijs van der 
Vegt, woonplaats LongueLille ( althans 
vlgs.Jan de Krijger), getrouwd, 2 dochters en 
2 zonen; leeftijd 50 gepasseerd, er word nog 
steeds over m’n halve-eeuwparty gesproken. 
Vroeger ooit begonnen met voetbal t/m de 
A-junioren en daarna een hele tijd niets 
meer aan sport gedaan. Pas later ben ik ooit 

zelf begonnen met hardlopen ,maar ja alleen 
is ook maar alleen, dus dat hield ook niet 
lang stand. 
 
Pas jaren later heb ik me aangemeld voor de 
Loop Je Fitcursus in Wolvega. Deze werd 
toen gegeven door Folkert Sterkenburgh. 
Tot op de dag van vandaag loop ik altijd met 
veel plezier bij deze loopgroep op maandag 
en tegenwoordig ook vaak op vrijdag. Hier 
hoor je vaak het laatste nieuws zodat je altijd 
op de hoogte bent van het wel en wee van 
de anderen. Zo hoor ik vanavond nog van 
BenO dat ie de afgelopen dagen zoveel 
heeft gelopen dat hij blaren onder z’n 
schoenen had. 
 
Mijn eigen grootste “loopblunder”is wel dat ik 
enige jaren geleden in Oldemarkt de 
Lambertusloop wilde meedoen,maar daar 
aangekomen  tot de ontdekking kwam dat ik 
de loopschoenen vergeten was in de tas te 
stoppen. Zo iets overkomt je dan ook maar 
een keer! Naast het hardlopen is ook het 
bergwandelen in Oostenrijk, onder de 
bezielende leiding van Folkert en Marrie, 
een hele leuke conditieactiviteit. Zeker om 
elkaar op een heel andere manier te leren 
kennen! 
 
Jammer dat ik dit jaar niet mee kan omdat 
onze vakantie in dezelfde periode valt als de 
geplande bergtocht. Volgend jaar maar 
weer. 
Loopplannen voor het komende jaar zijn o.a 
deLangsteStraatvanNederlandloop,wat 
loopjes in de regio en misschien nog een 
marathon. 
 
Nou dat is dan enige informatie over mij, 
mocht je meer willen weten schroom niet, 
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vraag me stuur een mailtje , sms, twitter en 
alle vragen worden beantwoord (het 
handigst is op maandagavond). 
 
Het estafettestokje geef ik door aan Aetske 
Oenema. Succes!  

 
 

Woensdagavondpret. 
door Jana Posthumus 

 
6 maart, indoor Tuk     
Na amper te hebben kunnen trainen is een 
wedstrijd altijd spannend. In mijn geval was 
het de eerste indoorwedstrijd sinds…uh…25 
jaar! Van de Masters hadden Trijntje en ik 
ons opgegeven voor de sprint-tweekamp (40 
en 50m) en kogel. Trijntje waagde zich ook 
aan het verspringen. Zij viert dit 
wedstrijdseizoen dat ze 50 geworden is. De 
jacht op de clubrecords is begonnen. Op alle 
onderdelen die ze deed heeft ze een indoor-
clubrecord bij de 50+ gezet. Tot mijn 
stomme verbazing zette ik een indoor-
clubrecord bij de 40+ op de 50m.  
 
17 maart, Ella 
Trainster Tineke (TT) kon deze week geen 
trainen geven, en dus was Ella (mijn 
moeder) zo aardig om zichzelf uit de 
mottenballen te halen. Hihi. Er werd na 
democratisch overleg (Jana en Tineke-ja, 
Grietje-nee, Trijntje-vooruit dan twee 
sprongen) besloten om te gaan 
hoogspringen. In verband met de erg 
vastgeroeste spieren na een hele lange 
winter werd er gesprongen op techniek en 
niet op hoogte. De lat lag op 90cm. Op die 
manier hadden we het voordeel om te letten 
op de aanloop, de afzet, de flop (de 
beweging, niet het eraf springen van 90cm). 
Trijntje gooit zodra ze afzet zichzelf plat over 
de lat i.p.v. dat ze omhoog springt, Tineke 
springt als een “bommetje” en mij werd 
verteld dat ik wel kan floppen, maar dat ik 
mijn toch iets te dikke kont laat hangen. 
Bedankt ma, maar volgens mij heb ik jou 
kont geërfd. We sprongen niet te lang. Het 
ging meer om even het gevoel terug te 
krijgen. Nadat we de boel netjes hadden 
opgeruimd voegden we ons bij Grietje die 
alvast was begonnen met prikken bij het 
speerwerpen. We hadden ieder twee 
speren. Eerst werd er uit stand geworpen en 
later uit een drie- of vijfpas. Om half negen 
ruimden we de speren op en moesten we 
nog een rondje uitdribbelen. Voor twee van 

de dames was dat nog een hele opgave 
want ze moesten vreselijk nodig plassen. 
We doken nog even de kantine in om wat te 
kletsen en daarna bracht Trijntje mij naar de 
trein.       
 
28 maart, Ekiden 
Lief had mij gestrikt voor de Ekiden. Ik zou 
met zijn team meelopen op de 5km als 5

e
 

loper. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik de 
hele winter i.v.m. de sneeuw niet heb 
getraind. Ik zei tegen Lief dat hij er niet 
teveel van moest verwachten. Lief zei dat ik 
het gewoon als een duurloopje moest zien 
en vooral niks moest forceren. Het was aan 
het begin van de middag nog een beetje 
frisjes, maar de zon scheen en het werd wat 
warmer. Voor later op de middag waren 
buien verwacht, maar die bleven uit. Toen 
de eerste lopers vertrokken waren dacht ik 
Gerjan Petter te zien. Volgens Lief was het 
inderdaad Gerjan, want hij herkende hem 
aan zijn loophouding. Start ’78 had geen 
team, dus ik besloot even een praatje met 
hem te gaan maken. Hij liep mee met zijn 
school in team Thorbecke 2 en ze waren van 
plan om Windesheim voor te blijven. Hij 
moest als tweede loper de 10km lopen. Ik 
wenste hem succes en hij zei dat hij na de 
10km wel even langs kwam voor een 
praatje. Het had de hele dag al hard 
gewaaid en iedereen klaagde over de wind 
met name op de dijk. Ik ging vol goede moed 
van start. Het eerste stuk had ik wind mee 
en liet me dus voortduwen door de wind. Bij 
het keerpunt hoorde ik ineens “Hé Jana, zet 
hem op”. Bleek Wijnand Spin te zijn die daar 
stond als verkeersregelaar/jurylid. Die 
aanmoediging had ik wel nodig want ik 
moest pal tegen de wind in. Het hele eind tot 
aan de dijk had ik wind tegen. Op de dijk zelf 
stond ook wel wind, maar die kwam meer 
van opzij. Alleen op een stuk van ± 50m 
kreeg ik hem nog even tegen. De laatste km 
nog even versnellen en dan de baan op. 
Weer tegenwind tot in de laatste bocht, toen 
kreeg ik hem mee en zette ik de eindsprint 
in. Lief stond klaar om het lint over te nemen 
voor de laatste 7,2km. Ik had gehoopt 
binnen de 35minuten te lopen. Mijn tijd was 
29.51. ik was heel blij. Kapot, maar heel blij. 
Na te zijn bijgekomen en te hebben 
gedronken ben ik gaan douchen. Lief heb ik 
dus niet zien finishen. Hij was wel heel trots 
op me. We waren met ons team 9

e
 bij de 

bedrijven. Gerjan was met zijn team 2
e
 bij de  
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Starterspret 
 

 
 
 
Welke schaduw hoort bij de zeehond? 
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onderwijsinstellingen. Ze waren voor 
Windesheim.  
 
31 maart, bijna volle bak 
Aanwezig waren Tineke, Trijntje, Lysbeth, 
Jan Nijmeijer, Peter Mulder (nieuw) en ik. 
Grietje was er niet dus we hadden een bijna 
volle bak. TT had afgelopen maandag 
samen met Feiko aan de hulpouders een 
training gegeven en toen bleek dat een van 
die ouders zelf niet onverdienstelijk kon 
sporten. Hij werd meteen gestrikt voor de 
Masterstraining. Welkom Peter.  Er werd 
gestart uit de startblokken. Trijntje en 
Lysbeth doen dat nog geregeld. Tineke en ik 
laten de startblokken meestal links liggen en 
voor Jan en Peter was het helemaal nieuw. 
We moesten eerst een voor een starten om 
te kijken of we wel met het goede been voor 
zaten. Dus toen TT klaar-af zei voor Trijntje 
gingen we allemaal tegelijk van start! Ik heb 
heel mijn atletiekcarrière met rechts voor 
gezeten, maar moest nu links voor gaan 
zitten. Dat is best wennen. We deden 4 keer 
een start met een sprintje van 15 meter en 
daarna tot de lantaarnpaal. Gezien wij niet 
zo jong meer zijn en ons niet wilden forceren 
met het oog op de Vloerenplaza besloten we 
te gaan discuswerpen. De wind was 
toegenomen en het werd stervenskoud. Met 
name het onder de knie krijgen van de juiste 
techniek was voor Jan een hele opgave. Het 
laatste kwartier stootten we nog even met de 
kogel en daarna zat het er weer op. En nu 
maar hopen dat we van het weekend een 
beetje leuk weer hebben.  
 
3 april, Vloerenplaza 
Toen ik van het station in Steenwijk naar de 
baan toe liep was het prachtig mooi weer. 
Toen ik aan het warmlopen was scheen de 
zon nog steeds. Maar! Toen we naar discus 
liepen begon het wat te druppelen. Nadat we 
hadden ingeworpen begon het wat harder te 
druppelen. Toen de wedstrijd losbarstte 
deed het weer dat ook. Na de eerste poging 
waren we al drijfnat. Het was de bedoeling 
dat ik tijdens het discuswerpen mijn 
warming-up voor de 800m af zou maken. 
Nou, vergeet het maar. We hebben staan 
kleumen onder de paraplu’s zoals je wel 
kunt raden werd de 800m helemaal niks. Ik 
had geen supertijd verwacht, maar dat ik zo 
slecht zou lopen had ik nou ook weer niet 
verwacht. Discus werd vervolgens ook niks. 
De discus glibberde zo de hand uit, en de 
handdoek waarmee we heb konden 

afdrogen was ook doorweekt. We wilden zo 
graag weer droge kleren aantrekken dat we 
niet eens zijn gebleven toen ze de afstanden 
gingen opmeten. De weervrouw(man) had 
slecht weer voorspeld, dus ik, en de anderen 
ook, had extra kleding meegenomen. Toen 
we weer met z’n allen in de kantine zaten 
was het buiten weer droog. Er was al 
besloten dat als het zou blijven regenen we 
hoog zouden laten schieten. Om drie uur 
werd ons verteld dat we om kwart over drie 
hoog konden springen. Een kwartier eerder 
dan gepland. Ik kan in een kwartier geen 
warming-up meer doen en vervolgens veilig 
hoogspringen zonder geblesseerd te raken, 
en het was in de kantine lekker warm, dus ik 
liet hoog, ook al was het inmiddels droog, 
alsnog schieten. Tineke ging wel. Ze sprong 
1.05. bij het kogelstoten waren we wel 
allemaal weer van de partij. De 
groepsindeling was MB en ouder. We waren 
het er over eens dat je verder kan stoten als 
je je kwaad maakt. Er klonken dan ook 
geregeld wat kreten. Wieke zei dat ze niet zo 
snel ergens boos over was. We stelden voor 
dat ze aan iemand zou denken aan wie ze 
een hekel heeft. Het werd een leraar. Dus 
toen Wieke ging stoten klonken er kreten. 
Maar niet van Wieke zelf, maar van Trijntje 
en Grietje. Het weer had nog wel voor een 
vervelende situatie gezorgd. De wc’s 
stroomden over. De enige plek waar je nog 
naar de wc kon was in de kleedkamer van 
de dames. Als je daar doortrok kwam het 
water wel hoog, maar het zakte toch nog 
wel. i.v.m. de verstopte afvoer liet ik het 
douchen voor wat het was. Trijntje bracht mij 
naar de trein. Thuis heb ik heerlijk lang (ok, 
niet goed voor het milieu) onder de douche 
gestaan totdat elke cel van mijn lichaam 
weer lekker warm was.   
 

 
Algemene Ledenvergadering (25 maart) De 
clubcommissie van het jaar 
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Rode wijn en 
naaldhakken 

door Ivonne, Nynke en Margreet 

 
Eindelijk is het dan zover, onze naaldhak is 
bevallen van een zoon en dat al tijdens het 
vorige Starter-verhaal. Ze mag weer aan de 
rode wijn ;o) Wat een verhalen over dat Jan 
de Lange vader, of opa of ... weet ik veel is 
geworden van de zoon van Nynke de Lange. 
Wat is nou de verwarring?? De man van 
Nynke heet namelijk ook Jan en bij ons in de 
groep zit een Jan de Lange. De verwarring is 
ontstaan tijdens de Munnikenslagloop in 
Rouveen vorig jaar, daar bleef de speaker 
maar volhouden dat Jan’s dochter er ook 
bijna aan kwam!  
 
Hard willen lopen heeft wel eens als nadeel 
dat je niet goed kijkt waar je je voeten 
neerzet. Zo kan het gebeuren dat het asfalt 
wel ineens heel erg snel dichtbij komt, dit 
vond Berry nodig om zelf eens mee te 
maken. Zo van goed snel lopen ineens 
languit liggend op het asfalt is geen pretje, 
gelukkig kon onze Gazelle Jazlin snel een 
auto ophalen en is het uiteindelijk goed 
afgelopen, want Berry loopt weer (maar nu 
wel iets minder snel, want hij kijkt heel goed 
waar hij z’n voeten neerzet).  
 
Na onze fanatieke trainingen moet er 
natuurlijk weer vocht aangevuld worden, dit 
wordt over het algemeen erg goed geregeld 
door het barpersoneel. Soms moet je even 
geduld hebben, in het ergste geval ook 
controleren wat er opgeschreven wordt, 
maar wanneer Ron er staat wordt je zelfs 
vermaakt met een wonderschone 
pirouette!!  
 
Hebben jullie dat ook wel eens??? Dat je 
iets vergeten bent? We vergeten allemaal 
wel eens wat, maar wat is erger dan je 
hardloopschoenen vergeten als je wilt 
hardlopen.  Een B(erend) H(endrik) is gauw 
te leen, maar hardloopschoenen is toch wel 
lastig. Ach je moet maar zo denken, de 
besten vergeten wel eens wat, maar toch de 
volgende keer niets zeggen tegen je 
clubgenootjes, want je wordt weken na die 
tijd er nog aan herinnerd. Je krijgt ook vele 
tips: leg een reservepaar in de auto, of in de 
kantine of bij je ouders. Allemaal goed 
bedoeld. 
  

De een zat afgelopen weekend heerlijk op 
Ameland daar haar duurloopjes te doen en 
de ander is nog aan het herstellen van de 
bevalling. En de derde heeft zo haar 
duurloopje op de Woldberg gedaan. Dit keer 
met 5 mannen, het ging hard, maar wel 
lekker. We laten ons niet kennen! In het 
begin nog volop babbels maar op het eind 
wat minder, maar dat mag dan ook.  
 
Het is nog ver weg, maar je kunt je 
binnenkort al weer aanmelden voor de 
Berenloop. Vorig jaar beviel het ons goed, 
met name het bubbelbad na de tijd. Dus dit 
jaar ook weer de halve op Terschelling!  
 
Maar eerst zullen we ons woensdag uitleven 
bij de tijdloop, benieuwd of we de latere 
starters voor kunnen blijven en de eerdere 
starters kunnen inhalen. Even tactisch 
inschrijven dus. 
 

 
De Frans Ruczynski beker ging naarr Nathan 
van der Heide tijdens de ledenvergadering. 

 
 

Gerstenat en vette Friet 
belevenissen van een recreatieve loper. 

 
Gisterochtend was het weer eens tijd voor 
een duurloopje. Om 10 uur hadden we 
afgesproken bij de parkeerplaats op de 
Woldberg voor een duurloopje van 15 km. 
Omdat Gerrit (en ik ook een beetje) dat aan 
de korte kant vonden vertrokken we lopend 
vanaf Steenwijk. Bij het tunneltje stonden al 
een paar man (en 1 vrouw) te wachten. 
 
Eerst even kletsen met andere lopers die er 
ook toevallig waren en toen op pad. Gerrit 
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moest nog lang praten met Marjo, raar…..ze 
wonen toch in hetzelfde huis, doe dat dan 
thuis zou ik zeggen  Maar goed, klokslag 
10 uur vertrokken we met zijn zessen in de 
richting van de Eese. Het was lekker weer, 
omdat Jebbe in de korte broek was 
verschenen dacht ik dat ik ook de benen 
maar eens de kans moest geven om een 
kleurtje te krijgen. Het kon net, in de zon en 
uit de wind was het heerlijk maar in de 
schaduw, in de wind viel het niet mee. Maar 
als je 1 keer loopt wordt je wel warm 
meestal. 
 
Ik had bedacht dat we bij de schuren wel wat 
konden drinken maar helaas was daar de 
kraan nog afgesloten. Ik zal er wat van 
zeggen als ik de eigenaar tegen km. Er zijn 
bepaalde zekerheden in het leven, zoals 
water bij de schuren, en dan valt het tegen 
als het niet geregeld is  Maar goed, even 
rekken en toen verder, de Eese op. Via de 
franse laan (wel bekend?) weer richting 
parkeerplaats. Bij de camping van 
Staatsbosbeheer ontstond er nog een 
gesprek over een trekkerstentje wat daar 
stond…..de goede lezer snapt meteen waar 
dat over ging! 
 
Ik heb me voorgenomen om de komende tijd 
wat meer aandacht aan de “korte” afstanden 
te besteden. Vorige week was de 1

e
 kans op 

de baan in Steenwijk. 5000 meter. Omdat 
hier het Noord-Nederlands Kampioenschap 
aan verbonden was kwamen er onverwachts 
veel deelnemers. Totaal meer dan 50, dus 3 
series. 
 
Ik liep in dezelfde serie als Gerjan en Lange 
Jan (u weet wel….van die zoon). We hadden 
het idee om dezelfde tijd te lopen, dus 
theoretisch zou dat een mooi groepje 
kunnen zijn. Dat viel helaas tegen. Voor de 
start begon het al pittig te regenen dus ik 
was niet blij, ik wil gewoon warmte tijdens 
het lopen. Jan vertrekt altijd als Usain Bolt, ik 
zweer het, je kunt het warme rubber van de 
baan dan ruiken. Gerjan er achteraan dus ik 
keutelde er zo’n 30 meter achteraan na 1 
ronde. Gelukkig heb je dan wel een mooi 
mikpunt. Ik kon na een paar rondjes 
aansluiten dus dat was lekker. In de laatste 
2 rondjes kreeg ik het erg zwaar en 
uiteindelijk zat Gerjan een paar seconden 
voor me en Jan net achter me. Iedereen 
tevreden volgens mij! 

Vandaag ging ik in de herkansing op de 
baan in Hoorn. 3000 meter ditmaal. Volgens 
mij ben ik de eerste met al 2 wedstrijden 
voor de L.A. competitie. Er was niet veel 
deelname, ik denk een man of 10. Omdat 
het allemaal vreemden waren is het eerst 
even aftasten, “wat wil je lopen” dat soort 
dingen. Ik voelde me niet helemaal topfit, 
afgelopen donderdag iets nieuws gedaan bij 
de sportschool (met veel spierpijn als 
gevolg), en gister totaal 22 km duurloop. 
Maar goed, ik was er toch, dus kon ik het 
wel even proberen. 
 
Het eerste rondje ging te snel, ik moest even 
fors op de rem. Ik liep ergens in de 
middenmoot na een rondje of 3. Er stond 
een lekker ding langs de kant aan te 
moedigen, dat gaf me vleugels (zou ze wat 
in me zien????) en 2 rondjes voor het eind 
kon ik nog aardig versnellen. Uiteindelijk een 
tijd 1 seconde boven het gestelde 
doel….niet verkeerd. Ik moest even zoeken 
waar die leuke blonde dame was gebleven 
die langs de kant stond. Ff een praatje 
gemaakt en we hebben daarna samen een 
stukje uitgelopen en een drankje gedaan. Ik 
werd zelfs voor het eten 
uitgenodigd….heerlijk! 
 
De dames van de naaldhakken schreven de 
vorige keer iets over de douches. Te koud, 
te warm, te weinig water, het is altijd wat 
anders. Ze hebben altijd moeite om de 
douche goed in te stellen, terwijl ze weten 
dat er mannen genoeg zijn die het wel even 
willen doen (tijdens het douchen) dus, ik 
snap het probleem niet. Maar nee hoor, het 
liefste doen ze het gewoon zelf, gewoon 
heel elegant, op de wc staan om de 
thermostaat bij te stellen….het moet een 
prachtig gezicht zijn! 
 
Ik moet zeggen dat sommige mensen er wel 
van alles aan doen om niet te hoeven lopen. 
Zo zagen we Berry al een keer een 
prachtige duik in de berm nemen (9,3 punten 
voor uitvoering en stijl), vorige week kwam 
Margreet met compleet nieuw type 
hardloopschoenen (hakken en leer tot net 
onder de knie) en afgelopen week was 
ineens Jazlin ook verdwenen…….of kwam 
dat doordat ik de korte broek had 
aangedaan? Zou wit zijn mijn benen nu ook 
weer niet toch?  
 
Ik ben weer benieuwd naar de reacties! 
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LANGE-AFSTANDS-COMPETITIE 2010

Tussenstand tot 15 april 2010
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Ivonne Wessels 1 22.20.02 1 2

Sietske Sterkenburgh 2 25.14.84 2 4

Simone Westerbeek (MA) 27.27.08 3 3

Wilma van Galen 1 12.18.60 1 21.40.94 1 3.50.00 1 4

Trees van Veen 3 24.11.68 2 5

Margreet Wagteveld 4 13.36.75 2 6

Annelies van Buiten 4.06.19 2 2

Toos de Vries 2 2

Riki Creemers 5 5

Tiny de Jong 6 6

Jana Posthumus 7 7

Gerjan Petter 2 19.01.06 1 3

Erwin Groenink 4 22.18.94 2 6

Jan Willem Krom 3 22.21.62 3 6

Ruud Schepers 3.55.42 1 1

Stefan Postma 1 1

Egbert Vink 3 19.11.41 1 4

Jan Scheenstra 1 1

Arnold Broek 2 2

Berry Pees 4 4

Tom van Ravenstein 5 5

Jens Werth 6 6

Klaas van der Veen 1 4.47.16 1 18.28.08 2 4

Freddie Bouma 3 11.01.5 1 19.04.83 3 7

Harm Kolvoort 4 19.26.80 4 8

Jan de Groot 6 19.31.32 5 11

Peter Wemer 11 28.52.28 6 17

Jan Groen 2.58.02 1 1

Peter Visser 16.22.08 1 1

Heerke Postma 2 2

Klaas de Haan 5 5

Eddy Oosterkamp 7 7

Jan Bos 8 8

Bert Slagter 9 9

Jaap van Weenen 10 10

Jan de Lange 1 19.33.71 1 2

Jan Nijmeijer 24.03.99 2 4.32.31 1 3

Gerrit Greven 2 2

Wim van Oosten 3 3
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Naam

De start is op de baan en men loopt rondjes van 1520 m.

I.v.m. sluiting van de drafbaan in Wolvega is dit jaar de uurloop in Steenwijk. 

K
o

lk
lo

o
p

 B
lo

k
zi

jl

C
a

te
g

o
ri

e
D

a
m

es
 3

5
 +

D
a

m
es

M
ar

at
hon

U
u

rl
o

o
p

 S
te

en
w

ij
k

L
a

m
b

er
tu

sl
o

o
p

 O
ld

em
a

rk
t

W
a

ll
en

lo
o

p
 S

te
en

w
ij

k



Vloerenplaza trainingspakkenwedstrijd op 3 april 2010 te Steenwijk 

          Jongens junioren D 
  

  
  

kogel 

  

 
80m 

  
  

 
1 Ryanne  Bekius 9.53 

 

 
Jari  Woldring 10.95 -0.2   

 
8 Iris  Oost 6.11 

 

 
Julian  Vreeling 12.65 -1.1   

 
10 Geesje  Nijmeijer 3.69 

 

 
Nick  Rodermond 13.19 -1.2   

  
discus 

  

 
80m - finale 

  
  

 
1 Ryanne  Bekius 20.79 

 2 Jari  Woldring 11.05 -1,7   
 

3 Sandra  Boxum 19.21 
 

 
1000m 

  
  

 
5 Iris  Oost 17.45 

 6 Nick  Rodermond 4.00.59 
 

  
 

8 Geesje  Nijmeijer 8.07 
 

 
ver 

  
  

 
Jongens junioren B 

  4 Jari  Woldring 4.03 
 

  
  

5000m 
  7 Julian  Vreeling 3.88 

 
  

 
3 Jesse  Nijboer 16.55.57+ 

 12 Nick  Rodermond 3.59 
 

  
 

4 Teun de Goede 20.59.56 
 

 
discus 

  
  

  
hoog 

  5 Nick  Rodermond 17.33 
 

  
 

2 Vincent  Spitzen 1.45 
 6 Julian  Vreeling 14.94 

 
  

  
kogel 

  

 
speer 

  
  

 
3 Marco  Jonkman 8.61 

 7 Nick  Rodermond 14.13 
 

  
 

4 Vincent  Spitzen 7.42 
 10 Julian  Vreeling 5.30 

 
  

  
discus 

  Meisjes junioren D 
  

  
 

3 Marco  Jonkman 24.08 
 

 
60m 

  
  

 
4 Vincent  Spitzen 18.68 

 

 
Marte  Naaktgeboren 10.89 

 
  

 
Meisjes junioren B 

  

 
1000m 

  
  

  
800m 

  6 Lara van Ravenstein 4.00.41 
 

  
 

5 Wieke  Nijmeijer 3.50.41 
 

 
discus 

  
  

  
kogel 

  4 Marte  Naaktgeboren 15.45 
 

  
 

1 Wieke  Nijmeijer 5.77 
 6 Lara van Ravenstein 12.60 

 
  

  
discus 

  

 
speer 

  
  

 
1 Wieke  Nijmeijer 11.54 

 7 Lara van Ravenstein 10.04 
 

  
 

Jongens junioren A 
  8 Marte  Naaktgeboren 9.07 

 
  

  
100m - finale 

  Jongens junioren C 
  

  
 

1 Nathan van der Heide 11.90 -0.4 

 
100m 

  
  

     

 
Dennis  Nieuwenhuis 15.57 -1.5   

  
800m 

  

 
1000m 

  
  

 
3 Lowie van der Woude 2.09.51 

 2 Tim de Boer 3.04.05 
 

  
  

kogel 
  

 
hoog 

  
  

 
2 Gerdo van Dalen 9.85 

 4 Tim de Boer 1.50 
 

  
  

discus 
  

 
kogel 

  
  

 
2 Gerdo van Dalen 29.68 

 5 Dennis  Nieuwenhuis 8.20 
 

  
 

Meisjes junioren A 
  

 
discus 

  
  

  
5000m 

  4 Dennis  Nieuwenhuis 19.94 
 

  
 

1 Simone  Westerbeek 27.27.08 
 Meisjes junioren C 

  
  

 
Mannen Senioren 

  

 
80m 

  
  

  
5000m 

  

 
Ellen  Jansen 11.90 -0.2   

 
7 Bas  Kluitenberg 17.13.01 

 

 
Ryanne  Bekius 11.96 -0.2   

 
8 Gerjan  Petter 19.01.06 

 

 
Sandra  Boxum 12.55 -1.0   

 
9 Erwin  Groenink 22.18.94 

 

 
Iris  Oost 13.01 -1.3   

 
10 Jan Willem  Krom 22.21.62 

 

 
1000m 

  
  

 
Vrouwen Senioren 

  3 Ellen  Jansen 3.27.37 
 

  
  

100m - finale 
  7 Geesje  Nijmeijer 3.56.97 

 
  

 
2 Josienne van der Woude 14.69 -0.5 

 
300mh 

  
  

  
5000m 

  5 Iris  Oost 63.09 
 

  
 

4 Ivonne  Wessels 22.20.02 
 

 
hoog 

  
  

 
5 Sietske  Sterkenburgh 25.14.84 

 2 Astrid  Wibbelink 1.40 
 

  
  

100mh 
  8 Sandra  Boxum 1.30 

 
  

 
1 Josienne van der Woude 19.16 -1.8 

          



Vloerenplaza trainingspakkenwedstrijd op 3 april 2010 te Steenwijk, vervolg: 

    
  

     

 
ver 

  
  

 
Vrouwen Masters 

  2 Josienne van der Woude 4.38   
  

800m 
  

 
hoog 

  
  

 
1 Jana Posthumus V40 3.45.57 

1 Josienne van der Woude 1.50   
  

5000m 
  Mannen Masters 

  
  

 
2 Wilma van Galen V45 21.40.94+ 

 
5000m 

  
  

 
3 Trees van Veen V45 24.11.68 

8 Klaas van der Veen M50 18.28.08   
  

hoog 
  11 Freddie Bouma M45 19.04.83   

 
1 Tineke Boes V45 1.05 

12 Egbert Vink M40 19.16.09   
  

kogel 
  13 Harm Kolvoort M45 19.26.80   

 
1 Trijntje Dijkstra V50 8.04+ 

15 Jan  de Groot M45 19.31.32   
 

2 Tineke Boes V45 6.66 

16 Jan de Lange M55 19.33.71   
 

3 Grietje Boxum-Bijl V45 6.06 

18 Jan Nijmeijer M55 24.03.99   
 

4 Jana Posthumus V40 5,72 

20 Peter Wemer M50 28.52.28   
  

discus 
  

 
kogel 

  
  

 
1 Trijntje Dijkstra V50 20.79+ 

1 Hans Spitzen M55 8.73   
 

3 Grietje Boxum-Bijl V45 16.31 

2 Hans Hes M65 7.78   
 

4 Tineke Boes V45 16.15 

 
discus 

  
  

 
5 Jana Posthumus V40 14.55 

1 Hans Spitzen M55 31.60   
     2 Feico Jansma M65 30.69   
     3 Hans Hes M65 23.59   
     4 Bennie Overvelde M60 19.37   
     ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Indoor Heerenveen op 20 maart 2010. 

      JPC 40m Hoog Totaal Plaats 
 Jarno Kuiper 8.45 0.75 445 8e 
 JPB 40m Hoog Kogel Totaal Plaats 

Jarmo Visser 7.21 1.00 5.04 1192 7e 

MPA, 1e jaars 60m Hoog Kogel Totaal Plaats 

Rosalie Tissingh 10.29 1.20 5.63 1307 2e 

Demi Berger 10.69 0.85 5.65 995 11e 

Thirza Kuiper 11.32 1.00 4.19 925 16e 

JPA, 1e jaars 60m Hoog Kogel Totaal Plaats 

Wolter Nijmeijer 13.97 0.75 4.10 477 21e 

MPA, 2e jaars 60m Hoog Kogel Totaal Plaats 

Soraya Servage 9.33+ 1.30 7.54 1646 1e 

JPA, 2e jaars 60m Hoog Kogel Totaal Plaats 

Eric Stuiver 10.26 1.15 6.64 1336 16e 

Kevin Boes 10.33 1.10 6.73 1295 17e 

Jorrit Wubben 10.56 1.05 5.70 1163 24e 

JD, 1e jaars 60m Hoog Kogel Totaal Plaats 

Nick Rodermond 9.70 1.20 5.92 1116 8e 

Julian Vreeling 9.65 1.20 5.70 1110 9e 

Obbe Tibben 10.16 1.00 4.32 789 17e 

MC, 1e jaars 60m Hoog Kogel Totaal Plaats 

Sandra Boxum 9.29 1.30 7.33 1341 6e 

Astrid Wibbelink 10.37 1.45 6.64 1250 8e 

JC, 1e jaars 60m Hoog Kogel Totaal Plaats 

Tim de Boer 8.94 1.60 8.24 1696 3e 

MB 50m 60m Totaal Plaats 
 Wieke Nijmeijer 9.88 11.10 123 6e 
 MB Kogel Plaats 

   Wieke Nijmeijer 5.16 5e 
   JA 50m 60m Totaal Plaats 

 Nathan vd Heide 6.52 7.54 1317 1e 
 



Indoor Heerenveen op 20 maart 2010, vervolg: 

      Mannen Masters Kogel Plaats 
   Hans Spitzen M55 8.77 2e 
   Hans Hes M65 8.02+ 3e 
   Vrouwen Masters 50m 60m Totaal Plaats 

 Trijntje Dijkstra V50 8.34+ 9.60+ 697 1e 
 Vrouwen Masters Kogel Plaats 

   Trijntje Dijkstra V50 8.65 3e 
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Wedstrijd op 26 maart 2010 te Hoogeveen. 

 
Meisjes C:   1000m:   Ellen Jansen    3.19.0  1

e
 

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

Uitslag tijdloop te Steenwijk op 14 april 2010. 

        Jan Scheenstra M35 0:15:56   
 

Berry Pees M40 0:20:51 

Stefan Postma Sen 0:16:21   
 

Jan Willem Krom Sen 0:21:05 

Klaas van der Veen M50 0:17:26   
 

Jan Bos M50 0:21:10 

Heerke Postma M45 0:17:44   
 

Bert Slagter M50 0:21:35 

Freddie Bouma M45 0:18:06   
 

Erwin Groenink Sen 0:21:41 

Hans Versteeg M50 0:18:10   
 

Ivonne Wessels Vsen 0:21:52 

Jan de Lange M55 0:18:15   
 

Tom van Ravenstein M40 0:22:02 

Harm Kolvoort M45 0:18:20   
 

Toos de Vries V45 0:22:14 

Klaas de Haan M45 0:18:33   
 

Trees van Veen V45 0:22:54 

Jari Ravenstein JC 0:18:36   
 

Magreet Wagteveld V35 0:22:55 

Gerjan Petter Sen 0:18:47   
 

Riki Creemers V50 0:22:58 

Jan de Groot M45 0:18:51   
 

Jens de Werth M40 0:23:13 

Martin de Vries JC 0:19:21   
 

Tiny de Jong V45 0:23:31 

Gerrit Greven M55 0:19:42   
 

Wim van Oosten M65 0:23:35 

Eddy Oosterkamp M50 0:19:43   
 

Jaap van Weenen M50 0:23:37 

Arnold Broek M40 0:20:01   
 

Sietske Sterkenburgh Vsen 0:24:37 

Egbert Vink M40 0:20:20   
 

Jana Posthumus V40 0:27:35 

Wilma van Galen V45 0:20:26   
 

Peter Wemer M50 0:29:01 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zaterdag 27 februari Menaldum (late uitslag) zaterdag 10 april Leeuwarden (Codensloop)

D45 21,7km 1e Wilma van Galen 1.43.23 Me tm15 2,8km 1e Claudia Oosterkamp 10.31

3e Trees van Veen 1.57.36 H 5km 2e Eddy Oosterkamp 20.10

D45 16,1km 2e Tiny de Jong 1.27.38 D 10km 59e Adri Sluis 53.36

H 10km 2e Stefan Postma 34.55

20 maart Den Ham (Zandstuiveloop) 6e Patrick Postma 36.02

H50 4,7km 2e Klaas vd Veen 17.47 54e Thijs vd Vegt 44.54

61e Arjen Guikema 60+ 45.59

zaterdag 20 maart Wapenveld (Euromakruidenloop) H45 1/2 mar 5e Heerke Postma 1.25.56

D 10km 24e Adri Sluis 56.00

H 10 mijl 1e Jan Scheenstra 56.35 zondag 11 april Rotterdam

H50 mar 31e Jan Groen 2.58.02

zaterdag 20 maart Emmen 15e op NK 50+

H 5km 21e Anne Bartelds 60+ 25.36 ? Jan Nijmeijer 4.32.31

zaterdag 20 maart Dokkum (Bonefatiusloop)

H45 1/2 mar 11e Freddie Bouma 1.32.21

12e Heerke Postma 1.34.06

Htm23 5km 1e Patrick Postma 19.01

zaterdag 27 maart Diever (drents-friesewoudloop0

D mar 4e Wilma van Galen 45+ 3.50.00

Hrecr mar 23e Ruud Schepers 3.55.42

Drecr mar 6e Annelies van Buiten 4.06.19

H 28km 1e Jan Scheenstra 1.41.30

7e Klaas de Haan 2.04.54

15e Gerrit Greven 2.13.10

16e Harm Kolvoort 2.14.04

H 1/2 mar Arjen Guikema 1.46.30

Tom v Ravenstein 1.54.46

D 1/2 mar Trees van Veen 1.50.55

Tiny de Jong 1.57.11

H 10km 5e Egbert Vink 42.57

D 10km Toos de Vries 50.54

zaterdag 27 maart Naaldwijk

H50 1/2 mar 10e Jan Groen 1.31.43

zondag 28 maart Sneek

H 10km 8e Jan de Groot 38.44

zaterdag 3 april Hoeve aan de weg 1e loop

H55 1/2 mar Gerrit Greven 1.42.03

zondag 4 april Hattemerbroek

H 1/2 mar 1e Jan Scheenstra 1.15.43

maandag 5 april Utrecht

H mar Arnold Broek 3.46.41

maandag 5 april Assen TT-run Deze pagina is alleen mogelijk als de uitslag

Jo tm13 1km 36e Jarno Kuiper 4.09 van een  wedstrijd bekend is bij ons.

me tm 13 1km 7e Soraya Servage 3.28 Geef daarom uw gelopen tijd aan ons door.

42e Thirza Kuiper 3.48 Samen maken we deze pagina mogelijk.

H 4,5km 6e Jari van Ravenstein (nl) 16.39 Hans en Jolanda Hes - Telefoon: 0513-688058

Anne Bartelds 60+ 23.11 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 22 mei 2010, zie clubblad maart 2010, of www.start78.nl

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

23 mei Emmeloord baan pupillen 11.00 uur

23 mei Emmeloord baan NK-meerkamp senioren/junioren-A 11.00 uur

24 mei Emmeloord baan NK-meerkamp senioren/junioren-A 11.00 uur

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

26 mei Lekkum wegloop 17km-9km-5km-2km 19.30 uur

26 mei Nijmegen baan senioren/masters (Global Atletics)

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

28 mei Groningen baan senioren/masters/junioren-BCD (instuif-werpen) 17.00 uur

29 mei Assen baan 2e wedstrijd CD-competitie 11.00 uur

29 mei Assen wegloop 10km-5km-1,5km-1km-0,5km 10.30 uur

29 mei Sneek baan pupillen, 2e medaillewedstrijd Friesland 10.30 uur

29 mei Stiens wegloop 21,1km-16,1km-10,5km-7,5km-3km 11.00 uur

30 mei Hengelo baan senioren/masters (FBK-games)

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

01 juni Meppel wegloop 10km-6km-3km-1km (trimloop-4-daagse) 19.15 uur

02 juni Akkrum wegloop 11,6km-7km 19.00 uur

02 juni Heerde baan senioren/masters/junioren-AB instuif-4e Deltion 19.00 uur

02 juni Hollandscheveld wegloop 10km-5km-2km-1km-0,6km 18.00 uur

03 juni Espel wegloop 10km-7,5km-5km-2,5km 19.00 uur

04 juni STEENWIJK baan werp-3-kamp senioren/masters/junioren-AB 18.45 uur

05 juni Exloo wegloop 10km-5km 18.00 uur

05 juni Grolloo wegloop 10km-5km-1,2km 16.00 uur

05 juni Stadskanaal baan junioren-CD/pupillen 10.30 uur

05 juni Zwolle baan CD-junioren Open GOK 10.30 uur

06 juni Leeuwarden wegloop 42,2km-21km-10km-5km-1km 09.00 uur

06 juni Ruinen wegloop 10km-5km-1,6km-0,8km 13.30 uur

06 juni Stadskanaal baan senioren/masters ??

09 juni Anloo wegloop 42,2km-20,5km 11.00 uur

09 juni Bolsward wegloop uurloop 19.30 uur

11 juni Hoogeveen baan senioren/masters/junioren 3e BCNN

12 juni Leeuwarden wegloop 7,5km-5km-2,5km (koppelrun) 15.00 uur

12 juni Oude-Willem wegloop 21km-16km-10km-8km-6km-3km 11.00 uur

12 juni Roden wegloop 21,1km-10,5km-5km-1km 16.00 uur

12 juni Zwolle wegloop 21,1km-6,4km 19.15 uur

13 juni Kropswolde wegloop 10km-5km 11.00 uur

13 juni Wageningen baan 2e wedstrijd B-competitie

15 juni Epe baan senioren/masters/junioren loopnummers 19.50 uur

16 juni Gieten wegloop 42,2km-21,1km 11.00 uur

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.    


