


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 Sophia Robbertsen 

 
 

Beste lezers, 
 
Lazen we in de vorige starter nog dat we volop genoten van 
het voorjaar. Helaas is daar nu nog maar weinig van te 
merken. ’s Ochtends fiets ik gewoon met winterjas nog naar 
de trein om naar mijn werk te gaan. Gelukkig zit er deze 
week wel verbetering in. Geduld… 
Na een lange afwezigheid in verband met mijn 
zwangerschap en moederschap heb ik maar weer eens met 
de groep op dinsdagavond meegetraind. Maar ja, dit is 
helaas eenmalig. Wie weet ergens eind zomer. 
 
Gelukkig zijn er wel veel atleten onder ons actief. We 
hebben dit keer een dikke starter. Fantastisch zoveel kopij! 
Ga er maar eens goed voor zitten. De jeugd is goed 
vertegenwoordigd dit keer. De nieuwe mascotte wordt aan u 
voorgesteld. 
Een aantal atleten zijn ook actief bezig geweest in de nacht 
om het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Steenwijk te 
brengen. Een goede zaak om zo onze vrijheid te vieren! 
 
Verder komt u de vaste rubrieken weer tegen: 
estafettestokje, woensdagavondpret, rode wijn en 
naaldhakken en Gerstenat en vette friet. 
 
Voor wie iets anders wil dan hardlopen: de avondvierdaagse 
van Steenwijk. 
De voorbereidingen van de Jan Driegen Halve Marathon zijn 
in volle gang. Dit leest u verderop in de starter. Daarbij zijn 
altijd veel vrijwilligers nodig. Uit eigen ervaring weet ik dat dit 
leuk is om te doen. Dus geef je op! 
 
Ik ga samen met mijn gezin er even tussenuit de zon op 
zoeken. 
 
Wij wens u veel leesplezier toe. 
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Van de voorzitter 
door Hendrik-Jan Doevendans 

 
Leden, 
Afgelopen weken was het druk met 
activiteiten! Zo hadden we afgelopen maand 
de tijdloop op en rond de baan, een masters 
competitie, een uurloop, de 
bevrijdingsvuurestafette,een 
medaillewedstrijd en de Lambertusloop in 
Oldemarkt. Ga er maar aan staan! Komende 
maand wordt iets rustiger heb ik op de 
agenda gezien. Dat geeft ons de 
gelegenheid weer even bij te komen. 
 
Bevrijdingsvuurestafette 
In de nacht van 4 op 5 mei heeft een team 
van ons voor de eerste keer meegedaan aan 
de bevrijdingsvuurestafette. Meer daarover 
verderop in dit clubblad. Met een flink team 
hardlopers, twee busjes, een auto, en twee 
fietsen hebben we de klus geklaard. Een erg 
mooi evenement moet ik zeggen, ik heb 
genoten (ik had het overigens makkelijk, ik 
was chauffeur). Speciale gastloper was Jos 
van den Nouland, onze wethouder. 
Voor mij was dit evenement een prachtig 
voorbeeld van hoe je een evenement kunt 
organiseren. No nonsens, vlot, gewoon 
regelen. Zo zie je maar wat je kunt bereiken 
met een goed idee en een beetje 
doorzettingsvermogen. Speciale dank aan 
Rob van der Wel, Freddie Bouma en José 
Gaastra voor de organisatie. Zonder hen 
was dit op zo korte termijn niet gelukt. Ik wil 
de gemeente danken voor hun bijdrage in 
het geheel, wat mij betreft volgend jaar weer! 
Daar neem ik graag een vrije dag voor op! 
 
Grote clubactie 
Na de zomervakantie gaat de grote clubactie 
weer los. We zoeken daarvoor één of 
meerdere vrijwilligers. Ons idee is om dat dit 
jaar eens te proberen met schooljeugd die 
dan taken voor ons verrichten in het kader 
van een maatschappelijke stage. Deze jeugd 
moet uiteraard begeleid worden en daar 
zoeken we één of twee personen voor. Heb 
je interesse, informeer dan eens bij Niek 
Wijnen. We hopen op een mooie opbrengst 
voor de clubkas! 
 
Vrijwilligersavond 
Dit najaar hebben we een vrijwilligersavond 
gepland. We weten nog niet wat het wordt, 
maar we zijn wel een comité aan het vormen 
dat deze gezellige avond gaat organiseren. 

Het lijkt ons een goed idee jaarlijks zo’n 
avond te houden als bedankje naar al die 
mensen die zich inzetten voor Start ’78. 
 
Hulpouders 
Onlangs is door Feico een praktische 
instructieavond gehouden voor onze 
hulpouders. Ik begreep dat de avond erg 
leerzaam was en dat de hulpouders een 
boel hebben opgestoken. Voor herhaling 
vatbaar dus. Dat is mooi, want het verzorgen 
van kwalitatief hoogwaardige trainingen kan 
alleen wanneer aandacht blijven besteden 
aan het opleiden van ons trainerskorps in 
iedere hoedanigheid. 
 
Ledental 
Zoals het lijkt neemt het ledental onder de 
jeugd wat toe. De trainingsgroepen groeien. 
Dat is mooi! Nu vasthouden! 
Inmiddels is het Run 2B FIT programma op 
de middelbare scholen in Steenwijk bijna 
afgelopen. We geven alle deelnemers een 
informatieboekje mee en bieden voor 
liefhebbers een trainingsprogrammaatje aan 
van een paar weken voor de zomer. Zo 
hopen we een paar nieuwe leden te werven. 
Heb jij een leuk idee om leden te werven? 
Laat het horen! 
 
Ik ga over twee dagen op vakantie. Mijn 
taken worden de komende twee weken 
waargenomen door Ella. 
 
 
Veel sportplezier 
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Jan Driegen Halve 
Marathon op  
26 juni 2010 

De Wegwerkers (Grietje, Rudy, Trees, Frenk 
en Jaap) 

 

Dit jaar is al weer de vierde editie van de Jan 
Driegen Halve Marathon (JDHM). Volgens 
traditie op de laatste zaterdag in juni. Deze 
keer op de 26

e
. Vorig jaar is voor het eerst 

een 5 km loop geïntroduceerd. Omdat die 
kennelijk in een behoefte voorziet, is dit jaar 
deze afstand ook weer in het programma 
opgenomen.  
 
Om 18 uur start de 2,5 km kinderloop en de 
5 km. Beide lopen starten op de baan. De 
route loopt rondom de baan. De 2,5 km 
omvat één ronde, de 5 km twee rondes. 
Voor lopers die 10 of meer km op dit 
moment (nog) te ver vinden, is dit een mooie 
gelegenheid om toch aan een wedstrijd deel 
te nemen. Een wedstrijd vooral met jezelf. 
Want elke loper is voor ons een winnaar. Is 
het bij voorbeeld niet stoer om in april te 
starten met de loop je fit cursus en in juni al 
aan een loop deel te nemen?  
 
Om 19 uur start de ¼ en de ½ marathon. Die 
voert, evenals voorgaande jaren, over de 
Woldberg en  landgoed De Eese. En dat 
alles onder het motto ‘Niet de snelste, wel de 
mooiste’.  
 
De voorbereidingen zijn al weer in volle 
gang. De eerste uitdaging is om voldoende 
sponsoren te werven. Daarvoor liggen we op 
schema. Dat wil niet zeggen dat we geen 
sponsoren meer kunnen gebruiken. Dus als 
je bij voorbeeld een werkgever of relatie kent 
die wel belangstelling heeft hiervoor, laat het 
aan één van de Wegwerkers weten. Dat kan 
rechtstreeks of via het emailadres 
jdhalvemarathon@live.nl.  
Dit jaar hebben we, in overleg met Bulah 
print, voor het eerst een sponsorfolder 
uitgebracht. Daarin brengen we niet alleen 
de JDHM onder de aandacht. Maar ook de 
Wallenloop van 18 augustus a.s. en de 
Tiedkwietloop van 31 oktober. Potentiële 
belangstellenden informeren we graag over 
de mogelijkheden.  
 
De volgende uitdaging is om lopers te 
werven. Ook hiervoor zijn de activiteiten 

reeds gestart. Dit jaar kan er voor het eerst 
online ingeschreven worden. Ga hiervoor 
naar www.jandriegenhalvemarathon.nl. 
Deze website is ook te bereiken via 
www.start78.nl en vervolgens de knop 
linksonder ‘halve marathon’ aanklikken. 
Voordeel van voorinschrijven is dat dit een 
kleine korting op het startgeld geeft. Maar 
vooral dat tegen de geringe vergoeding van 
€ 5,- een functioneel JDHM T-shirt in de 
juiste maat besteld kan worden. Bij na-
inschrijven kan een T-shirt aangeschaft 
worden tegen de prijs van € 10,- (zolang de 
voorraad strekt). Tevens is op de site te 
lezen welke lopers zich al aangemeld 
hebben.  
 
Niet onbelangrijk vervolgens is om 
voldoende vrijwilligers te vinden die ons op 
26 juni willen helpen bij het realiseren van 
deze loop. Inmiddels hebben zich hiervoor al 
de nodige gegadigden gemeld (zie het 
overzicht op onze site). Maar we kunnen nog 
veel meer mensen gebruiken. Vooral om de 
weg te wijzen en voor het bemensen van de 
verzorgingsposten onderweg. Vorig jaar zijn 
hierbij circa 100 vrijwilligers actief geweest. 
Ook dit jaar hopen we weer ditzelfde aantal 
mensen te vinden. Ga je niet lopen, maar wil 
je wel een steentje bijdragen aan het 
welslagen van dit evenement, meld je dan 
aan bij één van de Wegwerkers of via 
jdhalvemarathon@live.nl .  
 
Met veel lopers en vrijwilligers vanuit onze 
eigen vereniging hopen we dat deze editie 
van de JDHM opnieuw een mooi Start78 
feest gaat worden.   
 

De wandelweek van het 
jaar 

 
Zoals ieder jaar ook dit jaar de vierdaagse 
van Nijmegen. En natuurlijk ook voor 
sportminnend Nederland de 
avondvierdaagse. En óók dit jaar in 
Steenwijk. Deze wordt gehouden van 
maandag 7 tot en met donderdag 10 juni a.s 
De atletiekvereniging Start’78 wil hier ook 
graag wat laten zien. 
Grietje en ik roepen daarom alle wandel, 
loop en techniekfanaten op om sportief bezig 
te zijn én om ons te profileren als een 
bewegelijke en toegankelijke vereniging. 
Vanaf de junioren kan worden deelgenomen 
en deze kunnen de 10 km goed aan. Met 

mailto:jdhalvemarathon@live.nl
http://www.jandriegenhalvemarathon.nl/
http://www.start78.nl/
mailto:jdhalvemarathon@live.nl
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één groep lopen is ook mogelijk, maar men 
kan ook kiezen voor groepjes. Het zou 
eventueel wel leuk zijn om een groepje te 
vormen voor de langste afstand en dit is dus 
4 x 15 km. Mensen die deze uitdaging 
aangaan zijn van harte welkom en ik zal dit 
ondersteunen. Men kan natuurlijk ook 1 
avond of de laatste avond meelopen. 
De start varieert per avond, maar zal altijd 
zijn tussen 18.00 en 19.00 uur. 
De 15 km start iets eerder en heeft dus geen 
last van opstopping of filevorming. 
Men kan dan rustig genieten van alles wat 
groeit en bloeit! Op de laatste avond met de 
hele groep binnenkomen en de clubvlag in 
top en ook in de clubkleuren zou een mooie 
opsteker wezen. Schroom niet en geef je op 
en dat kan via de trainers op een 
aanmeldingsformulier. Het inschrijfgeld kun 
je betalen bij inleveren daarvan. 
 
Voor verdere inlichtingen kun je bellen naar 
Grietje Boxum tel. 0521 511757 
Bennie Overvelde tel 0561 615687 
 

Nieuw talent: Boudewijn 
Luijten 

Bron: www.myasics.nl 
 

Boudewijn Luijten is 21 jaar, woont in 
Arnhem/Steenwijk op 5 minuten afstand van 
Papendal en is sinds kort fulltime 
discuswerper. Hij is één van de nieuwe 
leden van het AA-Drink Talententeam, hét 
absolute Talententeam van Nederland. De 
hoogste tijd dus om Boudewijn even voor te 
stellen.  
 
Hoe ben je met Atletiek in aanmerking 
gekomen?  
Ik heb me op jonge leeftijd ingeschreven bij 
Start’78 en ik vond het meteen erg leuk. 
Daarnaast heb ik tot ongeveer mijn 
veertiende jaar ook nog op zwemmen 
gezeten, maar atletiek trok uiteindelijk toch 
meer en dus ben ik daar mee doorgegaan. 
 
Was de keuze voor de discus al snel 
gemaakt of kwam dat pas later?  
Ik ben altijd al wel aan de lange kant 
geweest voor mijn leeftijd en ik heb ook wel 
aanleg om sterk te worden. Van mezelf was 
ik al vrij sterk, maar sinds ik ben begonnen 
met krachttraining ben ik echt wel veel 
sterker geworden. 
 

Wat is er zo mooi aan discuswerpen?  
Discuswerpen is zo mooi omdat het zo'n 
historische sport is, op de klassieke 
Olympische Spelen werd het al beoefend. 
Daarnaast vind ik het ook erg mooi dat het 
een combinatie is van zowel kracht en 
snelheid en tegelijkertijd ook nog atletisch 
moeten blijven. Dus het is best een lastig 
onderdeel en dan is het natuurlijk kicken om 
die discus zo ver te zien vliegen. 
 
Wat is er dan zo moeilijk aan 
discuswerpen?  
Je moet vooral technisch goed blijven 
werpen en je moet steeds een goed ritme 
hebben en genoeg snelheid. Maar aan de 
andere kant moet je ook een bepaalde 
ontspanning houden. Dus al met al zijn er 
veel facetten waar je aan moet denken 
tijdens je worp en dan is het best lastig om 
ontspannen te blijven en die discus ver weg 
te werpen. 
 
Zou je ook willen uitblinken in een andere 
discipline binnen atletiek als dat mogelijk 
was?  
Ik heb zoals wel meerdere discuswerpers 
lange tijd ook kogelstoten ernaast gedaan 
maar ik moest naar mijn idee toch echt voor 
1 onderdeel kiezen om echt goed te worden. 
Als ik een ander onderdeel moest kiezen is 
het eigenlijk best lastig aangezien ik bijna 
alle onderdelen binnen de atletiek mooi vind. 
Dus dan kom ik toch uit bij de meerkamp! 
 
Wat voor andere sporten vind je leuk om 
te volgen?  
Wielrennen vind ik erg leuk om naar te kijken 
en verder volg ik schaatsen, voetbal, tennis 
en vechtsporten zoals K-1 en UFC. 
 
Wat zijn je doelen voor deze zomer?  
Het belangrijkste doel voor deze zomer is 
deelname aan de EK in Barcelona, ik moet 
dan wel een PR werpen maar ik denk wel 
dat dat er in zit. 
 
Bekijk ook Boudewijn's uitgebreide profiel 
op de ASICS website. 
  

http://www.myasics.nl/
http://www.asics.nl/running/ambassadors/boudewijn-luijten/


 

6  starter 4 

Hoe leuk vind ik atletiek. 
Door Thirza 

 
Hallo ik ben Thirza en ik ben 10 jaar. 
Ik zit al vanaf mijn 7de op atletiek toen ik er 
net op zat vond ik het nog niet zo leuk maar 
nu wel. Soms vind ik het niet leuk om op 
atletiek te zitten omdat ik dan even niet 
gewonnen heb,dat vind ik dan jammer.   
Ik heb nu al heel veel vriendinnen op atletiek 
dat zijn Demi ,Amber en Rosalie zij hebben 
natuurlijk ook al veel prijzen gewonnen. 
 De wedstrijden en de trainingen zijn altijd 
heel gezellig en we hebben samen altijd    
veel lol.  
 

 
 

1e C/D Competitie op 24 
april in Drachten. 

Door Tineke Jonkman 

 
Onder prachtige weersomstandigheden 
werd deze 1

e
 wedstrijd gehouden. 

Op de 80 meter M.C. liep Sandra 11.60 en 
Iris 11.90 seconden. De 1000 meter werd 
een mooie overwinning voor Claudia in een 
prachtig mooi nieuw p.r. van 3.05.52 min! 
Ellen behaalde hier de 3

e
 plaats in eveneens 

een nieuw p.r. van 3.13.32 min! Ook voor 
geesje een p.r. op deze afstand 3. 54.85 
min.! Op de 80 meter horden een gelijk 
opgaande race tussen Charlotte en Ellen,  
Charlotte 15.35 en Ellen 15.39 sec. Astrid 
werd 2

e
 bij hoogspringen met 1.30 meter 

terwijl Lara 1.20 meter sprong. Sandra kwam 
bij het verspringen tot 4.03 meter en 
Charlotte tot 3.40 meter. Op kogel een 2

e
 

plaats voor Ryanne met een nieuw p.r. van 
9.59 meter, Geesje kwam tot 4.18 meter. Op 
discus kwam Astrid tot 18.61 meter en Iris 
behaalde een nieuw p.r. met 17.56 meter. 
Wederom een p.r. voor Ryanne en de 1

e
 

plaats op het speerwerpen met 26.48 meter 
en ook Claudia kwam hier tot een nieuw p.r. 
van 17.51 meter. De 4x 80 meter werd 
gelopen door Sandra, Ryanne, Ellen en 
Claudia en zei kwamen tot een tijd van 44.34 
sec. 
Bij de jongens C een klein groepje die zich 
dapper handhaafde ondanks het gemis van 
Tim de Boer. Okke liep 15.54 sec. op de 100 
meter en liep voor de ploeg de 800 meter in 
2.55.87 min. Op de 100 meter horden een 
p.r. voor wesley in 17.84 sec. en een nieuw 
p.r voor Wesley bij het hoogspringen nml. 
1.50 meter ! Dennis behaalde een nieuw p.r. 
bij het verspringen met 3.96 meter , en 
kwam met de kogel tot 8.10 meter. Voor 
lennert 17.51 meter bij het discuswerpen en 
hij werd 4

e
 bij het speerwerpen met 22.51 

meter. De estafette werd gelopen door 
Wesley, lennert, Okke en dennis en zij 
liepen 58.25 seconden. Jongens heel 
sportief hoe jullie je hebben ingezet op 
nummers die meestal niet jullie favoriet zijn! 
 
Bij de J.D. een supersnelle Jari op de 80 
meter in 10.88 seconden en een prachtige 
vertesprong van 4.51 meter! Op beide 
nummers een dik p.r.! Ernst liep 16.30 sec. 
op de 80 meter horen en 12.13 sec. op de 
80 meter. Op de 1000 meter voor Julian 
3.46.15 en voor Nick 3.52.11 beidden al 
weer een stuk sneller dan een week eerder! 
Bij het hoogspringen 1.25 meter voor Julian 
en Obbe kwam helaas niet uit bij het 
verspringen en kwam hierdoor niet verder 
dan 2.33 meter. Bij het discuswerpen kwam 
Obbe tot 10.31 meter en Nick stootte de 
kogel naar 6.54 meter. De 4x 80 meter werd 
gelopen Jari, Nick, Julian en Ernst en zij 
kwamen tot 50.83 sec.  
 
Op naar de volgende westrijd! 
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Goede prestaties van 
Jesse, Lowie en Gerdo 

Door Tineke Jonkman 

 
Bij de 1

e
 A-competitie in Almelo werden 

onder prachtige weersomstandigheden 
knappe prestaties geleverd. Lowie liep een 
prachtige 800 meter waar hij 3

e
 werd in een 

nieuw p.r. van 2.08.18 !! Om punten voor de 
ploeg binnen te halen liep Lowie 2 uur later 
ook nog eens de 1500 meter waar hij 
wederom zijn p.r. dicht benaderde in 4.32.74 
min. Op de 3000 meter een zeer goede en 
sterk opgebouwde race van Jesse wat hem 
de overwinning opleverde in een nieuw p.r 
van 9.28.52 min (liefst 32 seconden van zijn 
p.r. af) ! Gerdo werd bij het speerwerpen 3

e
 

met een mooie afstand van 38.35 meter. Bij 
discus een p.r. voor Gerdo met 30.32 meter! 
Nathan liep 11.94 op de 100 meter en kwam 
bij het verspringen tot 4,75 meter. Teun liep 
zijn eerste 400 meter ,wat hem zwaar 
tegenviel, in 63.31 seconden. Op de 110 
meter horden 17.74 voor Joey en 21.88 voor 
Frank, terwijl Joey 1.75 hoog sprong en 
Frank bij het Hink-stap-springen tot 9.59 
meter kwam. Pim nam weer het moeilijke 
nummer polshoog voor zijn rekening en 
kwam ongetraind toch tot 2 meter, wat 
gelukkig punten opleverden. Verder kwam 
Pim bij het kogelstoten tot 9.76 meter (wel 
een 6 kg kogel). De estafette werd gelopen 
door Nathan, Gerdo, Pim en Joey en zij 
kwamen naar een mooie tijd van 47.99 
seconden. In totaal een  mooie 5

e
 plaats in 

deze poule met 6775 punten.  

 
1e B competitie in 

Geldringen 
Door Tineke Jonkman 

 

Op 16 juni werd de 1
e
 B competitie 

gehouden in het verre Geldringen. Gelukkig 
wederom mooi weer. Op de 100 meter 
Lucas met 14.05 sec. en 4.14 meter bij het 
verspringen. Teun liep ook vandaag de 400 
meter en kwam tot 64.00 seconden. Tim liep 
voor het eerst de 800 meter en deed dit zeer 
verdienstelijk in een tijd van 2.22.92 min., 
terwijl Tim bij het hoogspringen tot 1.50 
meter kwam. Ook Vincent kwam bij het 
hoogspringen tot 1.50 meter en kwam bij het 
speerwerpen tot 28.29 meter. Allaerd wierp 
een nieuw p.r. bij het speerwerpen van 

29.05 meter! Jesse werd 3
e
 op de 1500 

meter in een nieuw p.r. van 4.28.63 min, was 
hier niet erg tevreden over, dus wie weet de 
volgende keer! Op de 110 meter horden 
kwam Wesley tot 18.91 sec. en Frank kwam 
tot 20.73 sec. Een nieuw p.r. voor Wesley bij 
het verspringen met een mooie sprong van 
5.06 meter! Frank kwam bij het hink-stap-
springen tot 9.44 meter. Pim kwam met de 
kogel tot 10,98 meter en werd bij het 
discuswerpen 4

e
 met 34.75 meter. Marco 

behaalde 2 p.r.’s bij het kogelstoten 9.13 
meter en bij het discuswerpen werd hij 6

e
 

met 29.58 meter! De estafette werd gelopen 
door Wesley, Lukas, Frank en Pim en zij 
kwamen tot 51.8 seconden. In totaal werd de 
ploeg vandaag in deze poule 10

e
 (van de 17 

ploegen) met 4933 punten.  
 

De verdwenen mascotte 
Rosalie Tissingh 

 

Van Start 78 was er maar één mascotte: 
Speedy. Het was een grote 
lieveheersbeestje met de kleuren van Start. 
Op een dag was Speedy verdwenen. 
Rosalie, Amber en Demi sporen Speedy op. 
Kijk daar een spoor het is een voetafdruk. 
Maar die zien we hier overal zegt Amber. 
Dit is een unieke, van een duur merk 
en de sporen lopen die kant op over de 
heuvel. Hallo!  We mogen niet verder dan 
het veld. We vragen toestemming aan 
Marchel. Marchel mogen we over de heuvel 
Speedy zoeken? Nou! Voor deze keer dan. 
Oké het mag en nu dan? De sporen volgen 
natuurlijk. Hé een stuk zwarte stof op het 
hek. Het kan een aanwijzing zijn. Meer 
mensen hebben een zwart shirt. Ach we 
nemen het mee het kan ons helpen. Drie 
kilometer verder hebben we nog niks. Daar 
zit iets in de boom: een briefje. Wat staat er 
op. Uhhh ik zit hoog bij het belangrijke huis. 
Is het belangrijke huis niet het stadhuis? 
Het kan wel maar wat bedoeld hij met ik zit 
hoog? Weet ik niet, maar we komen er wel 
achter. Nu naar het stadhuis. Kom mee. 
Daar nog een briefje, ik kan er niet bij. Het 
zit ook hoog. Hoe pakken we het briefje? We 
kunnen klimmen, ik ga wel. Rosalie doe het 
niet, straks val je. Ik heb hem en wat staat 
er. Ik ga snel naar het briefje. Het briefje is 
het posthuis hoe weet je dat. Nou waar vind 
je brieven: het posthuis. Bij het posthuis is 
een enorme deur. Hoe komen we hier 
doorheen. Door het raam klimmen. Welke 
dan. Die daar. 3 2 1 nu kijk daar gaat 
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Speedy door de hakker. Pak hem nu ik heb 
je kom weg hier. Op Start 78:  We hebben 
Speedy . Hier is jullie medaille voor jullie 
goede werk. 

 
 

Veni, vidi, voetsie 
Openingswedstrijd Heerenveen 

Door: Speedy 

 
Natuurlijk moet het Veni, Vidi, Vici zijn. 
Volgens de geschiedenis heeft Ceasar dit 
eens gezegd en het betekend: ik ben 
gekomen, ik heb gekeken en ik heb 
overwonnen. Zo voelde het ook. Als 
mascotte van de pupillen van Start ’78 ben ik 
voor de eerste keer meegekomen. Ik heb 
gekeken naar de verrichtingen van hen. 
Maar niet IK heb overwonnen, maar ZIJ 
hebben het gedaan.  
Onder een stralende zon is op 17 april bij AV 
Heerenveen de openingswedstrijd van het 
seizoen geweest. Voor de pupillen ook direct 
de eerste wedstrijd, omdat de wedstrijd in 
Assen helaas was komen te vervallen.  
22 pupillen hadden zich aangemeld voor 
deze wedstrijd. Waaronder een aantal die 
nog niet eerder mee waren gekomen naar 
wedstrijden in de regio Friesland. Hartstikke 
leuk en hier en daar al een paar mooie 
podiumplaatsen.  
Op persoonlijke resultaten zal ik niet ingaan, 
maar de kreet van: Weer een PR! 
(persoonlijke record) klonk vele malen. Als 
dat zo doorgaat dan kan de strijd om het 
puntenklassement spannend worden dit jaar. 
Dat het goed ging bleek ook wel uit de oogst 
van medailles: 14 medailles mochten de 
pupillen meenemen (’s middags deden de 
junioren het nog eens dunnetjes over met 5 

medailles (als ik goed heb geteld)). Deze 
medailles zijn dus verdwenen uit 
Heerenveen (voetsie = weg) en 
meegenomen naar Steenwijk.  
In een compilatie van foto’s heb ik de 
medaille oogst weergegeven. Ik hoop dat ik 
nog bij veel wedstrijden als mascotte mee 
mag doen. 
 
WAAROM EEN LIEVEHEERSBEESTJE ALS 

MASCOTTE? 
Er zijn voor mij een aantal redenen geweest 
om van een lieveheersbeestje de mascotte 
te maken voor de pupillen van Start ’78. 
De kleuren (rood – zwart) zijn natuurlijk 
hetzelfde als die van onze clubkleuren. Het 
lieveheersbeestje staat voor liefde, respect 
en geluk. Geluk moet je soms hebben bij 
een wedstrijd: valt de lat wel of niet? Heb ik 
wind mee of niet? Liefde en respect heb je 
voor je sport, maar ook voor je mede-atleten. 
Je bent niet jaloers op de resultaten van een 
anderen. Een jurylid bedanken na de tijd is 
ook helemaal niet gek. Atleten, die met jou 
op het podium staan, feliciteren is ook zo 
iets. Samen sporten, in goede harmonie, is 
belangrijk. Het sporten moet dan ook 
gebeuren zonder pesten. Het 
lieveheersbeestje is niet alleen de mascotte 
voor de pupillen van 
Start ’78 maar ook 
binnen Nederland ook 
het symbool tegen 
pesten. 
Marchel Tissingh  
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 Alvast van harte 
gefeliciteerd en  

    een fijne dag toegewenst namens 'Start 78' 
  

      
      

      

      
      
      1-6 Cindy Elken 9-6 Gertjan Petter 19-6 Nico Janssen 

1-6 Margreet Wagteveld 9-6 Anny Vrielink 20-6 Janet Stuiver 
3-6 Erwin Groenink 14-6 Marion Slootweg 21-6 Joost Westerkamp 
5-6 Lammie Quandt 14-6 Jari Woldring 23-6 Cor Weerman 

7-6 Ingeborg Vroklage 15-6 Simone Boven 23-6 Harry van der Woude 

7-6 Bram Winters 16-6 Lysbeth Gijsen 25-6 Nynke de Lange-Liemburg 
8-6 Marga Bijdevaate 16-6 Jan Groen 25-6 Eric Stuiver 
8-6 Alie Terluin 17-6 Jolijn Troostheide 28-6 Bram Bijdevaate 
9-6 Nancy Kuper 17-6 Harjo Wind 28-6 Annet Wiersema 

9-6 Aetske Oenema 19-6 Okke van Gijssel 29-6 Marjo Greven 
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Het Estafettestokje 
Door Annelies van Buiten 

 
Vanwege miscommunicatie, Aetske Oenema 
had het estafettestokje al eerder ontvangen, 
ben ik benaderd om een stukje te schrijven. 
Bij deze dan. 
Mijn naam is Annelies van Buiten, 
woonachtig te Wolvega.Mijn allergrootste 
hobby is sport, waarvan hardlopen mijn 
favoriete Nr 1 is.Ik beoefen deze sport zo’n 
jaar of 7 met veel plezier.(uitgezonderd wat 
blessureleed) 
Mijn eerst aanraking met het hardlopen is 
gekomen door mijn geliefde destijds. Hij liep 
hard en wilde mij ook graag het plezier laten 
beleven van het hardlopen. Zo gezegd zo 
gedaan. Ik ben begonnen met korte stukjes . 
Denk hierbij aan 100 meter lopen, 100 meter 
rust. Ja, je moet toch ergens beginnen. 
Hierdoor ging mijn conditie aardig omhoog 
en daardoor ook het verleggen van mijn 
grenzen. Al gauw kon ik wel 5 km lopen, dus 
dan ook maar es een wedstrijdje lopen. Dat 
vond en vind ik nog steeds zo leuk, dat  ik 
meer ben gaan trainen. Uiteraard kon ik ook 
wel een 10km gaan proberen. Dat lukte ook. 
Zo trainde ik lekker door en op een bepaald 
moment in , ik meen in 2003,had iemand 
een kaart over voor de Beremarathon op 
Terschelling. Een kleine 2 weken van 
tevoren werd mij gevraagd of ik er belang bij 
had. Ik had nog nooit zover gelopen, maar 
het leek me wel gezellig,dus maar meegaan 
was een goede optie. Een Geweldige 
ervaring waardoor mijn kijk op hardlopen   in 
positieve zin  was veranderd. Het is net het 
gevoel van een schoolreisje zo met de boot 
heen, en ik ga er nog steeds met heel veel 
plezier heen. Sport en ontspanning gaan 
samen en dat is iets wat het hardlopen voor 
mij zo aantrekkelijk maakt. Maar na de halve 
komt de hele marathon.Inmiddels heb ik er 
al een paar gelopen. Tis wel tijdrovend om je 
optimaal voor te bereiden, maar het geeft je 
wel een kick als je na die 42 km over de 
streep komt.Dan weet je waarvoor je al die 
trainingkilometers hebt gemaakt. Een ieder 
die een marathon heeft gelopen herekent dit 
gevoel ongetwijveld. Ik ga lekker door met 
hardlopen, trainen en wedstrijdjes. Wie weet 
zie ik je daar….. 
Het estafettestokje geef ik bij deze door aan 
Tiny de Jong, Succes ermee! 
 

 

Woensdagavondpret 
Door Jana Posthumus 

 

Zondag 18 april Masters competitie te 
Steenwijk. 
Het was prachtig mooi weer. Ik had de 
partytent meegenomen. Met mooi weer zou 
die schaduw brengen en met regen 
beschutting. Lief was zo lief om me te 
brengen want ik had die partytent nooit mee 
kunnen nemen in de trein. Al gauw kregen 
we hulp met het opzetten van de partytent. 
De vlag van Start ’78 werd er aan gehangen 
en al gauw verzamelden de mannen en 
vrouwen Masters zich bij de tent. TT was 
met de competitie van de A-junioren mee, 
dus ik had aangeboden om ploegleidster te 
zijn. Egbert was de ploegleider van de 
mannen. Na de ploegleiders vergadering 
begon de wedstrijd. Hans Spitzen was 
degene die de spits afbeet bij het 
speerwerpen. Ondertussen bleek dat we die 
dag voorzien waren van drie fotografen; 
Harm, Freddie en ikzelf. Bij de start van de 
100m was het dringen om het beste plekje 
voor die ene foto. Zowel Trijntje, Lysbeth als 
Harm staan er flitsend op. Trijntje liep een 
clubrecord bij de 50+ en Harm bij de 45+. 
Voor de 800m, die ik moest lopen, gaf ik 
mijn camera uit handen aan Lief met de 
instructie dat hij niet moest vergeten om 
Tineke op de foto te zetten bij het 
kogelstoten. Na de vreselijk slechte 800m 
van de Vloerenplaza vreesde ik een beetje 
voor de tijd die ik zou gaan lopen. Gelukkig 
viel het mee, ik was meer dan tevreden over 
mijn tijd. Daarna was de beurt aan Freddie.  
Nadat ik was uitgepuft van de 800m begaf ik 
me naar het verspringen om Trijntje bij te 
staan. Grietje, Tineke en Lysbeth stonden al 
langs de kant, dus ik besloot foto’s te gaan 
maken. Trijntje sprong de eerste keer 
ongeldig. De twee sprongen daarna waren 
geldig. De laatste sprong was echter de 
klapper, ze sprong voor het eerst sinds een 
jaar (of misschien wel langer) weer over de 
4m en zette daarmee een mooi clubrecord 
neer bij de 50+. De zon staalde aan de 
hemel en dus besloten Trijntje en Lysbeth te 
gaan zonnebaden. Egbert keek zijn ogen uit. 
Hans Hes was op dat moment aan het 
kogelstoten. Feico was er ook. Hij is trainer 
bij ons, maar lid van Veteranen Nederland. 
Hij kwam uit op de onderdelen kogel en 
discus. Klaas liep de 1500m. Toen hij 
finishte was aan zijn gezicht te zien dat hij 
het best zwaar had gehad. Klaas was er niet 
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blij mee, maar hij is door twee mensen op de 
foto en /of video gezet. Zal ongetwijfeld op 
de site te zien zijn. Na even wat te hebben 
gegeten liep ik naar Grietje bij het discus 
werpen toe. Ook zij had de eerste poging 
ongeldig. De tweede poging was wel geldig 
en Grietje was tevreden met het resultaat. 
Ondertussen had ik gehoord dat Hans 
Spitzen zich geblesseerd had bij het 
verspringen. Hij was al naar de EHBO werd 
mij verteld. Bij het hoogspringen flopte 
Lysbeth over de 1.30m heen. Er werd 
besloten dat ze niet verder zou springen 
zodat ze zich niet zou blesseren voor de 
estafette. Dat vonden wij niet erg. Wij 
kunnen alleen maar dromen van 1.30m en 
waren heel blij met haar prestatie. Helemaal 
toen bleek dat dit een evenaring van het 
clubrecord was bij de 40+. De dames van de 
3000m hadden zich warm gelopen en waren 
zich aan het voorbereiden toen er al werd 
omgeroepen dat de dames zich naar de start 
konden begeven. Snel werden de 
trainingspakken uitgetrokken. Wilma en 
Margreet gingen van start. Vanwege het 
warme weer stond er een waterpost langs 
de baan. Vanaf de zijlijn moedigden we 
Wilma en Margreet aan. Later bleek dat 
Wilma, die op het moment in topvorm is, een 
clubrecord had gelopen bij de 45+.  Hans 
Hes wierp de punten bij elkaar met de 
discus. Aangezien het mijn streven was om 
van iedereen een foto te maken snelde ik 
naar discus toe om hem op de foto te zetten. 
Ik had hem bij kogel gemist. En dat gold ook 
voor de 400m van Harm en de speer van 
Hans Spitzen (en dus ook van ver). 
Inmiddels waren er wat supporters op 
komen draven. De 5000m werd gelopen 
door Peter en Egbert. Egbert viel goed op 
door zijn gele hoofddoek. Peter had last van 
“bumperklevers” en besloot het tempo wat te 
drukken zodat hij niet de hele 5000m als 
haas gebruikt zou worden. Uiteindelijk liep 
hij iedereen eruit. Toen was het tijd voor het 
sluitstuk van de dag, de estafettes. Wij 
dames, Trijntje, Lysbeth, Tineke en ik, liepen 
gezamenlijk in en oefenden nog wat. De 
wissels verliepen perfect en wij liepen, 
TADAA, een clubrecord op de 4x100m bij de 
40+. Ok, even uitleggen. Bij de estafette bij 
de Masters wordt de tijd genoteerd in de 
klasse van de jongste loper(s). Dat zijn 
Lysbeth en ik. Wij vallen in de 40+. Dus ook 
al is Tineke 45+ en Trijntje 50+, de tijd staat 
voor de 40+. De mannen moesten de 
Zweedse estafette lopen. Peter liep de 

400m, Freddie de 300m, Harm de 200m en 
Egbert de 100m. Ik had mijn camera perfect 
ingesteld. Op continue stand en een 
supersnelle sluitertijd. Het moment dat Harm 
het stokje aan Egbert geeft, en ze het stokje 
allebei nog vast hebben, is voor altijd 
vastgelegd. Een perfecte wissel. De mannen 
werden uiteindelijk 8

e
 van de 15. En dat 

zonder de punten van verspringen. De 
dames werden 6

e
 van de 7. Maar ook hier 

hadden we weer een clubrecord. Met een 
puntentotaal van 2791 verbeterden we het 
oude clubrecord uit 2005 met meer dan 200 
punten. Het was een super gezellige dag 
met prachtig mooi weer en over het 
algemeen goede prestaties. We hopen wel 
dat Hans Spitzen goed herstelt van zijn 
blessure. En nou op naar Enschede. 
Maandagavondpret, 26 april. 
Ja, je leest het goed. We waren even op de 
maandagavond aan het trainen. Het Deltion 
Baan Circuit is weer begonnen. Een aantal 
van die wedstrijden zijn op woensdagavond, 
en dus verzetten we in die weken de training 
naar de maandagavond, zodat degene die 
willen naar de wedstrijd kunnen. Dit zal ook 
het geval zijn op 2 en 30 juni. Na de 
warming-up gingen Lysbeth en Jan wat 
sprinttraining doen. Een goede snelheid is 
heel handig bij o.a. verspringen en sprinten, 
en ook bij de overige onderdelen heb je er 
baat bij. Aangezien ik net een looptraining 
had gehad besloot ik met Marco te gaan 
discuswerpen. TT kreeg op deze manier ook 
een looptraining, want ze verplaatste zich 
steeds van de discusring naar de sprinters. 
Lysbeth en Jan gingen na de looptraining 
speerwerpen. En aangezien Marco wou 
kogelstoten en ik niet, pakte ik ook een 
speer en voegde me bij Lysbeth en Jan. Nu 
was het voor TT allemaal wat 
overzichtelijker. Zoals altijd was mijn eerste 
worp een waar fiasco. Ik moet altijd even 
feeling met de speer krijgen. Daarna ging 
het veel beter. Jan deed heel erg zijn best 
en Lysbeth kreeg uiteindelijk voor haar 
gevoel de perfecte worp voor elkaar. Na de 
training vroeg TT of er nog gegadigden 
waren voor de Deltion in Epe van die 
aankomende woensdag. Lysbeth zei 
misschien, Jan zou niet gaan en ik ook niet. 
Ik ben die woensdag met mijn Lief in 
ondertrouw gegaan.  
1

e
 medaillewedstrijd, 7 mei. 

Wie is Lief? Volgens mij is toch onderhand 
wel bekend wie Lief is? Nou niet bij iedereen 
dus. Paul Kaastra kwam naar me toe om me 



 

14  starter 4 

te feliciteren met mijn voorgenomen 
huwelijk. (de tamtam had weer overuren 
gedraaid)  Hij had altijd wel gelezen dat ik in 
de Starter schreef over Lief, maar hij wist 
niet wie dat was. Nou, Wolter van der Veen 
dus! En ja, we gaan trouwen. Jan de Lange 
kwam er ook bij staan en Bennie Overvelde 
ook. Bennie vroeg aan mij: “Als Wolter Lief 
is, wat zijn wij dan?” Ik vroeg: “Wie zijn wij?” 
“Nou, ik en de rest”, antwoordde hij. Nou 
Bennie, jullie zijn; lief, aardig, aangenaam, 
enz. Maar dat niet met een hoofdletter, maar 
meer in het algemeen. De hoofdletter is 
exclusief voor Lief. Inmiddels ging de 1500m 
van start. Ik was even bij Peter Mulder gaan 
kijken die met het grootste gemak 
over1.45m heen flopte. Best indrukwekkend 
voor iemand die nog maar 1 á 2 keer 
geoefend heeft. Ik zag ondertussen Jan de 
Lange en Thijs Stienstra staan bij de start 
van de 1000m. Lief, die de 1500m liep kwam 
langs en werd spontaan door beide heren 
aangemoedigd met “zet hem op Lief”!!! 
Daarna ontstond de discussie over hoe lang 
Lief en ik bij elkaar waren. Ik zei dat we op in 
Juni 3 jaar samen zijn. Volgens Thijs was 
dat al zo met de Lambertus loop daarvoor, 
en Jan maakte het nog bonter door de 30 
van de 30

ste
 van het jaar daarvoor te 

vermelden. Vervolgens maakte hij een heel 
ongepaste opmerking, die ik hier niet zal 
herhalen aangezien deze Starter ook door 
kinderen gelezen wordt! Maar dit is het echte 
verhaal. Ik vond hem inderdaad al wel leuk 
met de 30 van de 30

ste.
 Dat hij mij bloemen 

gaf was volgens hem willekeurig. Volgens 
mijn moeder was dat niet zo willekeurig. Ik 
liep ondertussen te blozen als een puber. 
Met de Lambertusloop was ik inderdaad al 
tot over mijn oren, maar er was nog niks! Hij 
dacht nl. dat ik niet beschikbaar was. Lief 
heeft een keurige opvoeding genoten, 
(bedankt Pa en Ma Dalton) en hield dus 
gepaste afstand. Toen dat misverstand een 
maal uit de weg was stond er niks meer in 
de weg, en in Juni waren wij een stel. En dat 
is de waarheid Jan en Thijs! Lief vertelde 
nog dat hij voor de start van de 1500m 
commentaar had gekregen op het IKEA 
verhaal. “Oh” zei Jan, “zo heb ik er ook een”.  
Jan was met Pascal en volgens mij zijn 
vriendin (van Pascal) naar de IKEA in 
Groningen gereden om een kastje te kopen. 
Ook geen kar meegenomen, want alleen 
een kastje paste wel in de auto. Nou weet 
iedereen die er wel eens heen is geweest 
dat het zo echt niet werkt. Je koopt altijd 

meer. Je raad het al. Het paste wel in de 
auto, maar Pascal en vriendin niet. Jan 
stuurde ze dus richting NS station en reed 
zelf met volgeladen auto terug naar 
Steenwijk. Heb je ook een leuke IKEA 
anekdote, stuur hem dan naar 
janaposthumus@hotmail.com.  
O,ja. Dit stukje ging over de 1

e
 

medaillewedstrijd. Ik heb alleen discus 
gedaan. Onze groep waren de MC en ouder. 
Feico en Marco voelden zich die dag ook 
heel vrouwelijk en wierpen met ons mee. Ik 
was best wel tevreden met mijn worp van 
16.05m. Grietje deed het ook wel goed. 
Trijntje en Tineke daarentegen wierpen heel 
erg slecht. Feico wierp niet zo goed vond hij. 
Wij waren wel onder de indruk en zeiden dat 
tegen hem. Met zijn volgend worp was hij 
wel blij, maar wij riepen: “slecht, belabberd, 
stelt niks voor”. Later, aan de bar in de 
kantine, maakten Trijntje, mijn moeder en ik 
kennis met de nieuwe vriendin van Freddie. 
Het werd een gezellige boel aan de bar en je 
zag Freddie af en toe zichzelf achter de oren 
krabben. Tot zover deze keer. Doei.          

 
Een (nachtelijk) avontuur 
met veel (bevrijdings)vuur 

Jaap van Weenen 
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Wie bedenkt zoiets? Midden in de nacht, van 
4 op 5 mei, het bevrijdingsvuur ophalen in 
Wageningen, om het vervolgens lopend naar 
Steenwijk te brengen?  
Voor zover ik heb na kunnen gaan, hebben 
José en Grietje daar een cruciale rol bij 
gespeeld. Op 29 maart zie ik een mail 
passeren waarin voorgesteld wordt aan het 
bestuur van Start78 om onze 
atletiekvereniging hierbij een actieve rol te 
laten spelen. Amper 5 weken voordat dit 
evenement zal plaats vinden dus. Veel 
voorbereidingstijd is er dus niet. Gelukkig 
bestaat dit fenomeen al jaren en is er dus 
door andere gemeenten inmiddels wel veel 
ervaring opgedaan bij de organisatie. 
Hierover is het nodige te lezen op de 
website 
http://www.4en5meiwageningen.nl/Bevrijding
svuurestafette. Nu is het nog een kwestie 
van het vinden van enkele 
enthousiastelingen, die dit evenement op 
zo‟n korte termijn op poten willen en kunnen 
zetten.  
Gelukkig hebben we Freddie, die meerdere 
keren meegelopen heeft met de Roparun. 
Een loop van Parijs naar Rotterdam, die zich 
over meerdere dagen (en nachten!) uitstrekt. 
En natuurlijk Rob, die zijn hand niet omdraait 
voor het organiseren van wat dan ook en het 
best tot zijn recht lijkt te komen als er enige 
druk op de ketel staat. Vanuit de Gemeente 
Steenwijkerland zullen José en Grietje zich 
hiervoor inzetten. Hoezo vanuit de 
Gemeente? Zij zijn immers ook leden van 
Start78? Enfin, wat is er mooier dan je werk 
combineren met je hobby?  
 
En zo toog dit illustere kwartet aan de slag. 
Eerst wordt eens geïnformeerd of er 
belangstellenden zijn vanuit onze vereniging 
die hieraan willen deelnemen. Dat blijkt het 
geval. Wat beweegt mensen hiertoe? Dat 
vraagt een mens met gezond verstand zich 
af. Als kind vroeger thuis nooit zo lang op 
mogen blijven? Verwerking van een 
jeugdtrauma dus? Eindelijk eens de kans om 
zonder medegezinsleden op stap te gaan? 
Of gewoon een midlife crisis? We hebben er 
geen onderzoek naar gedaan. Maar feit is 
dat er genoeg potentiële belangstellenden 
zijn om de organisatie op poten te gaan 
zetten. En dat gebeurt dan ook.  
Hetgeen er uiteindelijk in resulteert dat op 
dinsdagavond 4 mei om 20.30 uur een groep 
zich verzamelt bij het gemeentehuis om 
richting Wageningen te vertrekken. Tijdens 

de dodenherdenking om 20.00 uur heeft 
menigeen zich nog afgevraagd of het wel 
doorgang zal vinden, gezien de 
gebeurtenissen op de Dam in Amsterdam. 
Maar als blijkt dat de ceremonie daar 
gewoon voltooid is, wordt besloten om toch 
af te reizen.  
 
Met 2 busjes voor personenvervoer wordt de 
reis richting Wageningen aanvaard. Rob en 
Hendrik Jan fungeren als chauffeur. Freddie 
zal wat later komen met een Combo 
(bestelautootje), waarin ondermeer enkele 
fietsen meegenomen worden. Hij neemt 
daarbij de kersverse wethouder Jos mee, die 
ook mee zal lopen. Maar eerst nog 
verplichtingen te vervullen heeft in het kader 
van de dodenherdenking. De totale groep 
bestaat uit 13 lopers en 3 chauffeurs.  
Rudy heeft zich comfortabel met 2 jonge 
dames op de achterbank van één van de 
busjes genesteld. Een knusse bedoening, 
zeker wanneer blijkt dat zelfs dekentjes 
meegenomen zijn.  
Onderweg wordt druk gespeculeerd over 
hetgeen ons te wachten staat. Eigenlijk heeft 
niemand een idee waaraan hij of zij 
begonnen is. Is het vol te houden, een nacht 
met weinig of geen slaap? Een enkeling 
heeft nog geprobeerd om van te voren een 
oogje dicht te doen. Met wisselend succes. 
Voor sommigen was de opwinding van het 
naderend „schoolreisje‟ zo groot, dat het niet 
lukte om de slaap te vatten.  
Inmiddels worden de nodige SMSjes 
ontvangen van het thuisfront of andere 
lopers die ook wel graag mee gewild 
hadden, maar helaas verhinderd zijn. 
Succes wensen worden uitgebracht. Terwijl 
Rudy vertelt over zijn nachtelijke avonturen 
tijdens survivalruns in zijn jonge jaren. 
Héééél lang geleden dus.  
 
Na een voorspoedige reis, blijkt bij aankomst 
in Wageningen dat we niet de enigen zijn die 
zo zot zijn om dit avontuur aan te gaan. 
Circa 180 andere gemeenten, met totaal 
ruim 5000 deelnemers, blijken hetzelfde idee 
opgevat te hebben. Gelukkig zijn we goed 
op tijd. Er is nog ruime parkeergelegenheid 
voor de busjes en in de ontvangsttenten is 
voldoende ruimte om rustig nog even te 
relaxen en te genieten van een kop koffie.  
Gelijk nog maar even van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om onze eigen nachtelijke 
loop, in de Tiedkwietloop op 31 oktober a.s., 
onder de aandacht te brengen middels het 
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uitdelen van flyers. De inschatting is dat de 
concentratie malloten, die hun nachtrust 
willen inruilen voor een looptocht, ter plekke 
relatief hoog is. Dat blijkt ook zo te zijn.  
Er zijn lopers die van Wageningen naar de 
buurgemeente Rhenen gaan lopen om het 
bevrijdingsvuur aan te bieden. Zullen die, als 
ze binnen het uur weer thuis zijn, de 
burgemeester uit zijn bed bellen om de vlam 
aan te bieden?  
Er zijn ook ploegen die meer dan 200 km af 
moeten leggen, zoals naar Musselkanaal. 
Dat is in het noorden van Groningen, waar 
ze ‟s middags om 17 uur met de 
burgemeester afgesproken hebben. Strakke 
planning. Dan moet gemiddeld toch met een 
snelheid van 13 km/uur verplaatst worden.  
Nu maar hopen dat deze flyeractie zijn 
weerslag heeft op de deelname aan onze 
eigen nachtloop. Als wij straks 5 tot 10 % 
van de deelnemers vanuit Wageningen in 
Steenwijk mogen begroeten, dan zijn we 
zeer tevreden.  
 
Als om 23 uur Freddie en Jos ook 
gearriveerd zijn, wordt snel een groepsfoto 
gemaakt. Om vervolgens de 500 meter naar 
de start af te leggen. Hoe eerder onze 
startende lopers in „de fuik‟ staan, hoe 
eerder we na middernacht kunnen 
vertrekken voor onze tocht van 120 km naar 
Steenwijk.  
Cees, Jan, Jos en Freddie zullen namens 
onze groep de eerste 4 km afleggen. Nadat 
Jos het vuur in ontvangst heeft genomen. 
We vergezellen hen naar de start. Vanaf 
23.15 uur vindt daar, voor hotel De Wereld, 
een presentatie in woord en beeld plaats van 
Wageningen tijdens de capitulatie van 
Duitsland.  
Om 23.45 uur nemen we afscheid van onze 
lopers om ons richting onze vervoermiddelen 
te begeven. Zodat we tijdig op het 
afgesproken eerste wisselpunt zullen zijn. 
We wensen met name Jos veel succes. Hij 
heeft geen gelegenheid  gehad om nog wat 
voedsel of koffie tot zich te nemen. Gelukkig 
kunnen we hem nog voorzien van wat 
kauwgom.  Als militair heeft hij echter 
onder extremere condities overleefd. Dus we 
hebben er alle vertrouwen in dat dit hem ook 
gaat lukken.   
 
Om 0.00 uur hebben we de busjes bereikt. 
Dan gaat de telefoon van Grietje. Het is 
Freddie die meldt dat Cees het wat fris vindt 
zonder jasje bij de start. Op dat moment 

blijkt overduidelijk hoe de verhoudingen 
liggen in huize Boxum. Cees moet maar op 
zijn tanden bijten. Een kwartier terug lopen 
naar de start om een jasje te brengen is 
geen optie.  

 
 

 
  
Om 0.15 uur zijn we bij restaurant ‟t 
Gesprek. Helaas blijkt het gesloten. 
Desondanks lukt het Grietje probleemloos 
om het gesprek op gang te houden.  
We begeven ons naar een nabijgelegen 
kruispunt. Na korte tijd passeert de eerste 
loper. Bij navraag blijkt hij op weg te zijn 
naar Assen. De snelheid waarmee hij loopt 
doet vermoeden dat hij voor zonsopgang al 
met de burgemeester afgesproken heeft.  
Vervolgens passeert een groep fietsers. Die 
blijken met het bevrijdingsvuur op weg te zijn 
naar Texel.  
 
Inmiddels hebben we doorgekregen dat 
onze lopers om 0.45 uur het bevrijdingsvuur 
in ontvangst hebben genomen.  
Dan komt een groep van 30 lopers, 
voorafgegaan door een fietser, van 
Musselkanaal voorbij. We ontvangen hen 
met applaus. Ze slaan rechts af richting 
Bennekom. Op dat moment roept Ivonne 
met luide stem dat ze verkeerd lopen en 
rechtdoor moeten. De achtersten van de 
groep verleggen spontaan hun koers en de 
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overigen komen ook tot stilstand. Ik sta 
perplex dat Ivonne zelfs in een buitenwijk 
van Wageningen exact weet te vertellen 
welke weg naar Musselkanaal leidt. 
Uiteindelijk besluit de groep, ondanks het 
advies van Ivonne, toch richting Bennekom 
te gaan. Daar ligt volgens hen het 
tuincentrum waar ze afgesproken hebben 
om hun busjes te treffen. Onduidelijk is 
waarom ze dan toch na 100 m een weg 
inslaan die hen terug voert naar 
Wageningen. Even later komt een busje 
langs rijden, op zoek naar lopers van 
Musselkanaal. We wijzen de chauffeur de 
weg die de lopers ingelopen zijn. Hij gaat die 
kant op en rijdt de betreffende afslag 
voorbij….. Of Musselkanaal nog bereikt is op 
5 mei is ons niet bekend. Het lijkt niet 
waarschijnlijk. Gelukkig weten ze niet wie die 
jonge dame was die hen al 4 km na de start 
in verwarring wist te brengen over de te 
volgen route.  
 
Om 01.00 uur begroeten we onze lopers, die 
in een straf tempo aangelopen komen. 
Ivonne en Rudy nemen het over. Rob rijdt de 
volgende lopers, Annelies en Jaap, naar het 
wisselpunt 2 km verderop. Zodat tijdig 
overgenomen kan worden. Terwijl de andere 
helft van de groep er voor zorgt dat het vuur 
van de fakkel overgezet wordt op de 
lantaarn. Die wordt de verdere reis vervoerd 
per fiets. Zodat de lopers zich kunnen 
concentreren op het lopen en de kans dat 
het vuur uitwaait gering is. Het zal je maar 
gebeuren dat je ter hoogte van Zwolle bent 
en terug moet omdat het vuur uitgewaaid is. 
 Je moet er toch niet aan denken.  
 
Het wisselen verloopt soepel. Na Annelies 
en Jaap, wordt 2 km verderop, de tocht 
voortgezet door Erwin en Sietske. Dan 
volgen Sander en Ruud. Waarna het weer 
overgenomen wordt door Jos en Cees, 
gevolgd door Freddie en Jan. Al die tijd 
vergezeld door 2 fietsers om de route te 
bepalen. Egbert is de permanente fietser. 
Helaas is zijn blessure te heftig om mee te 
kunnen lopen. Ook Margreet heeft het niet 
aangedurfd. Zij zal ons in de loop van de 
morgen gaan vergezellen als fietser tussen 
Zwolle en Giethoorn.  

 
In Bennekom worden we aangemoedigd 
door een drietal jongelui die in een 
comfortabele zetel langs de route zitten. Op 
hun vraag waar we heen gaan vertelt Egbert 
dat we onderweg zijn naar Ameland. Er 
wordt wel eens geklaagd over het 
hedendaagse onderwijs. De topografische 
kennis van dit drietal blijkt echter niet slecht 
te zijn. Getuige hun opmerking: „Maar daar 
kun je toch niet komen op de fiets?‟.  
 
Inmiddels passeren we Ede en vervolgens 
Otterlo. We blijken dezelfde route te volgen 
als de groepen die onderweg zijn naar 
Beilen, De Wijk,Appelsga en Assen. 
Regelmatig passeren we met de auto‟s 
elkaars lopers. Waarbij opvalt dat de lopers, 
skeeleraars en fietsers van Assen erg slecht 
verlicht zijn. Bij onze lopers bewijzen de 
reflecterende hesjes en de lampjes van de 
laatste Tiedkwietloop goede dienst. Evenals 
de petten met ingebouwde verlichting van 
Freddie en Jan. Vooral op de lange, 
onverlichte wegen door de Veluwe blijkt dat 
geen overbodige luxe.  
Midden op de Veluwe worden we ingehaald 
door een peloton solexen, op weg naar 
Wijhe. De keuze van het vervoermiddel 
waarmee het bevrijdingsvuur overgebracht 
wordt is vrij.  
Ondanks dat de temperatuur rond het 
vriespunt is, blijft de stemming goed. Elk uur 
loopt elk duo haar twee kilometer in een tijd 
van rond de 10 minuten. Daarna kan even 
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bijgekomen worden in het busje of kunnen 
enkele etappes meegefietst worden. Ruud 
benut zijn pauzes met het doen van wat 
hazenslaapjes in het ene busje. Erwin benut 
die tijd door Annelies uit de slaap te houden 
door tegen haar aan te praten. En Ivonne 
fiets veel om bij te komen van haar etappe. 
Niet dat het lopen op zich haar zwaar valt. 
Maar wel krijgt ze onderweg zere 
buikspieren van het lachen als gevolg van 
de moppen en anekdotes die Rudy haar 
vertelt. Op een gegeven moment dreigen er 
zelfs problemen te ontstaan met de 
sluitspier.  

 
Opvallend is dat weinig mensen de neiging 
hebben om in slaap te vallen. De lage 
temperatuur tijdens het lopen zal daar 
ongetwijfeld een bijdrage aan leveren. En 
voordat de gelegenheid ontstaat om „in te 
kakken‟ mag je al weer op voor de volgende 
etappe. Maar ook onze chauffeurs weren 
zich kranig. Ze vertonen geen enkel spoor 
van vermoeidheid.  
 
Op de Veluwe duurt het op een gegeven 
moment wel lang totdat de lopers langs 
komen. Ze blijken een ander fietspad 
genomen te hebben, waardoor ze inmiddels 
voorbij de wisselpost zijn. Dankzij de 
mobiele telefoon hebben we dit snel in de 
gaten. Waardoor na 3 km alsnog gewisseld 
kan worden.  

Inmiddels beginnen, tegen 5 uur, de eerste 
vogels te fluiten. De komst van het 
morgenlicht kondigt zich aan.  
 
We passeren Apeldoorn en Vaassen. Het 
blijkt op dit tijdstip nog geen probleem om 
met de busjes een eenrichtingsstraat in de 
tegengestelde richting te volgen.  
In Epe is de concentratie van de 
fietsbegeleiders Egbert en Sander kennelijk 
wat verminderd. Er ontstaat twijfel over de te 
volgen route. Uiteindelijk wordt gekozen voor 
een weg die om de dorpskern heen voert. 
Zodra dit ontdekt wordt, wordt snel weer 
terug gegaan richting de aangegeven route. 
Volgens Egbert is de kaart niet duidelijk. Tja, 
je hoort wel vaker dat bij een verloren 
voetbalwedstrijd de schuld gegeven wordt 
aan de scheidsrechter.  
 
Dan wordt duidelijk waarom de organisatie 
aangeraden had om ook toiletpapier mee te 
nemen voor onderweg. Enkelen van ons 
voelen zich volledig één met de natuur in de 
Veluwse bossen. Anderen besluiten zich in 
te houden tot het eerste benzinestation 
geopend is. Behalve een toiletbezoek, geeft 
ook een verse kop koffie daar nieuwe 
energie.  
 
Via Heerde en Wapenveld wordt Hattem 
bereikt. Inmiddels is het 7 uur en de frisse 
ochtendzon staat laag aan de hemel. De 
temperatuur begint wat te stijgen. Dan 
echter staat er een bord dat de Geldersedijk 
langs de IJssel bij Hattem afgesloten is voor 
verkeer. Er volgt koortsachtig overleg hoe 
we met de lopers de kortste route kunnen 
blijven volgen. En toch weer zo snel mogelijk 
de begeleidende voertuigen bij de lopers 
kunnen krijgen.  
Ter plekke blijkt het mee te vallen. Voor 
tractoren, bussen en bestemmingverkeer 
blijkt er wel een doorgang onder de nieuwe 
spoorbrug van de Hanzelijn te zijn. We 
besluiten dat we tot de categorie bussen 
behoren. Dat betekent dat we er gewoon 
langs kunnen.  
Ondertussen genieten we op de dijk langs 
de IJssel van de zon, het uitzicht en het feit 
dat alles op rolletjes loopt. De stemming blijft 
opperbest. We lijken voor te lopen op het 
tijdschema en er is nog geen enkele loper 
die af dreigt te haken. Ondanks dat we van 
te voren duidelijk afgesproken hebben dat 
het geen probleem is om eens een etappe 
over te slaan.  
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.Over de oude IJsselbrug gaan we richting 
Zwolle. De geplande route langs de 
noordelijke wijk Stadshagen is grotendeels 
alleen toegankelijk voor auto‟s en niet voor 
lopers. Ter plekke wordt besloten om de 
route om te leggen. Er wordt wat langer de 
noordelijke rondweg om Zwolle gevolgd. Om 
vervolgens, via de Middelweg, door 
Stadshagen te gaan. Grietje heeft deze 
afspraak gemist, waardoor we even later 
Grietje en haar Combo, missen. Ook hier 
biedt de mobiele communicatie oplossing. Zij 
zal ons opwachten als we Stadshagen 
gepasseerd zijn. Daar zullen we onze tocht 
weer voltallig voortzetten. 

 
We worden ingehaald door de loopgroep 
van De Wijk, die in vliegend haast verkeert. 
Het is inmiddels 7.30 uur en om 9.00 uur 
staat een ontbijt voor hen gereed. Om te 
zorgen dat de gekookte eieren niet koud 
worden, moeten ze er nog flink de sokken in 
zetten.  
Als we de atletiekbaan van AV PEC 
passeren informeren we via SMS waar de 
lopers van deze vereniging zich op dat 
moment bevinden. Dat blijkt in de buurt van 
Heerde te zijn. Zij zijn dus ook ruim op tijd 
voor hun ontvangst om 10 uur in Zwolle. 
 
Bij de wissel voorbij Stadshagen besluit 
Sander om, tot Giethoorn, het lopen voor 
gezien te houden. Een oude blessure begint 

op te spelen. Het is overigens al 
verbazingwekkend dat hij zo veel gelopen 
heeft zonder enige training vooraf. 
Wethouder Jos houdt stug vol. Zijn training 
is begonnen toen hij anderhalve week voor 
dit evenement gevraagd is om ook mee te 
lopen. Zijn nieuwe functie en zijn 
loopverleden, hij liep ondermeer mee met de 
Tiedkwietloop, zijn kennelijk voldoende basis 
om vol te houden.  
 
We passeren Hasselt, waar een autochtoon 
bij Erwin en Sietske informeert hoe ze het in 
hun hoofd halen om op de snelweg te gaan 
lopen. Waarbij Erwin zich afvraagt welke 
beeld deze inwoner heeft van een snelweg.  
Op weg naar Zwartsluis genieten we van 
een koe, die rechtopzittend op haar 
achterdeel, ons verwelkomt bij het 
wisselpunt. Die Freddie heeft ook echt alles 
uit de kast gehaald om ons onderweg te 
vermaken. 

 
Inmiddels heeft Sander de taak als chauffeur 
van Hendrik Jan overgenomen. Hendrik Jan 
zal gaan lopen. Bij de start van zijn etappe 
vertrekt Hendrik Jan alsof hij nog net zo hard 
loopt als toen hij nog wel in training was. Zijn 
wij getuige geweest van het historische 
moment dat onze voorzitter ook weer als 
loper actief gaat worden bij onze vereniging? 
We wachten af. Het zou ons in ieder geval 
niet verbazen.  
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In Zwartsluis verwelkomen we Margreet, die 
ons verder als fietser zal escorteren.  
Inmiddels heeft Freddie contact gezocht met 
José om te vertellen dat we rond 10.30 uur 
voor de brunch in Giethoorn Noord denken 
te arriveren. Of ze maar vast de 
burgemeester wakker wil maken en de 
kroketten in de frituur wil laten doen.  
 
Bij de Blauwe Hand ontmoeten we Frenk en 
Jorrit, die ons de rest van de tocht op hun 
mountainbike zullen vergezellen.  
En bij café De Jonge in Giethoorn worden 
we, exact om 10.30 uur, ontvangen door het 
welkomstcomité, bestaande uit de 
burgemeester, José en haar ouders. Ik 
spreek mijn verbazing uit naar de moeder 
van José dat zij niet meegelopen heeft. Dat 
zou een mooie training geweest zijn voor de 
Tiedkwietloop op 31 oktober a.s. Een half 
jaar geleden was zij de eerste deelnemer die 
zich aanmeldde voor de editie 2010. Deze 
loop blijkt echter niet in haar 
trainingsschema te passen. 
 
Inmiddels hebben we er dan 115 km opzitten 
in minder dan 10 uur. Er heerst grote 
tevredenheid in de groep. Vanwege de 
voorspoedige loop en de heerlijke brunch die 
ons te wachten staat. Voor velen is het een 
nieuwe ervaring om „s morgens om 11 uur 
achter een bord soep en een broodje kroket 
te zitten.  
Na een woord van welkom door de 
burgemeester en een overheerlijke maaltijd, 
worden afspraken gemaakt over de 
voltooiing van onze missie. We besluiten om 
11.45 uur te vertrekken. Liefhebbers lopen 
nog mee met één van de twee resterende 
etappes van 2 km. De laatste km naar het 
gemeentehuis zullen we gezamenlijk 
volbrengen. Aansluitend zullen we de busjes 
leegruimen, terugbrengen naar de 
verhuurder en uitrusten in de zon. Zodat we 
om 13.30 uur gereed zijn voor de tocht naar 
de Markt.  
 
Zo doen we het. Waarbij Margreet het 
genoegen beleeft om als buschauffeur naar 
haar woonplaats te rijden. Overigens 
bedanken we Taxi Vollenhove voor het 
belangeloos beschikbaar stellen van de 2 
personenbusjes! 
Intussen worden de fakkels en 
beschermende handschoenen gereed 
gelegd. Er komen steeds meer familieleden 
en andere belangstellenden langs om ons te 

begroeten. Er voegen zich ook enkele 
andere lopers bij ons, waaronder een 
oorlogsveteraan, die ons zullen vergezellen 
naar de markt. Een TV ploeg komt langs om 
opnamen te maken, die ‟s avonds op Nieuws 
TV te zien zullen zijn.  
Om 13.45 uur ontsteken we de fakkels met 
behulp van het vredesvuur wat nog steeds 
brandt in de meegevoerde lantaarn. Om 
vervolgens onder politie-escorte richting 
Markt te gaan.  
 
Onderweg naar de Markt blijken de 
brandwerende handschoenen goede dienst 
te bewijzen. De fakkels van was branden 
snel en de druppels die eraf komen 
veroorzaken geen brandwonden op de 
handen. Helaas wel wat gaatjes in onze 
loopkleding.   
Op de Markt worden we verwelkomd door de 
altijd enthousiaste Jannes Mulder. En nadat 
nogmaals mooie woorden gesproken zijn 
door de burgemeester en wethouder Jos, 
wordt het bevrijdingsvuur op de Markt 
ontstoken.  

 
 

 
Daarmee is een eind gekomen aan deze 
eerste tocht met het bevrijdingsvuur van 
Wageningen naar Steenwijk. Een 
fantastische ervaring voor diegenen die erbij 
waren. Ondanks dat er waarschijnlijk 
niemand in onze groep is die ooit zo lang 
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gedaan heeft over het lopen van een halve 
marathon. Wat ons betreft volgend jaar 
weer. Dat blijkt wel tijdens de evaluatie bij 
De Rechter. Daarbij heb ik van verschillende 
mensen gehoord, die dit jaar verhinderd 
waren, dat ze er dan ook bij willen zijn. 
Sander heeft het zelfs al over de editie over 
twee jaar. Daarvoor heeft hij een speciale 
verrassing in petto. Wat dat is houden we 
angstvallig geheim. Als je zorgt dat je er bij 
bent over twee jaar, zul je het dan 
ongetwijfeld te weten komen. 
 
Met dank aan de gemeente Steenwijkerland 
voor de sponsoring. Aan José, Grietje, Rob 
en Freddie voor de goede organisatie. En 
aan de collega lopers, fietsers en chauffeurs 
voor deze mooie ervaring.  
 

Rode wijn en 
naaldhakken  

 
We hebben het nu met eigen ogen gezien, 
de mannen krijgen straks geduchte 
concurrentie. Over een paar jaar komt er 
een zeer snelle J. de Lange bij!! De moeder 
heeft al vergeefse pogingen gedaan om opa 
de Lange eruit te lopen, wellicht lukt het de 
zoon eerder… 

 
 
Dat je een aantal fanatiekelingen ook ‟s 
nachts wakker mag maken/houden voor 
hardlopen is ergens anders te lezen in deze 

Starter. De Bevrijdingsloop was fantastisch 
om mee te maken en zeker voor herhaling 
vatbaar. En dat is niet alleen om de 
buikspieren die zeer goed getraind werden 
. 
 
Soms wil je wel eens wat anders dan alleen 
maar lopen en ja dan kom je zomaar terecht 
bij een zomer- biathlon wedstrijd. Ron, Bert, 
Egbert en Jebbe hadden dit vorig jaar een 
keer gedaan en toen hadden ze de dames 
uitgedaagd om ook hun combi-kunsten eens 
te laten zien. Zo togen ook dit jaar Margreet, 
Simone en Ivonne naar Hoogeveen en 
hadden de mannen ook nog versterking in 
de vorm van Klaas en Freddie. De mannen 
waren het eerst aan de beurt zodat wij even 
mooi de kunst konden afkijken. De mannen 
deden het goed, hoewel..Het lopen ging 
goed, het schieten kon soms wel wat beter.  

 
 
Tja, langs de zijkant lijkt alles toch wel wat 
makkelijker werd ons duidelijk bij het 
inschieten. Hoe moet je nu zo‟n 
geweer/luchtbuks (wat was het eigenlijk…?) 
vasthouden en elke keer zo‟n kogeltje (heeft 
zelfs nog een voor- en achterkant, zucht) 
erin doen is ook nog niet zo gemakkelijk en 
als je maar even met je vinger de trekker 
aanraakte dan zat je kogeltje alweer mooi in 
het gras (als je tenminste op het gras 
richtte…) en waarom zijn die gaatjes waarop 
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je moet richten zo klein? Vol vertrouwen 
stonden we natuurlijk aan de start, we 
hadden het schieten namelijk erg snel 
geleerd (de kaart raken was ons gelukt). 
Simone ging er zelfs als een speer vandoor 
om maar zo snel mogelijk te mogen 
schieten, de volgende keer moet ze alleen 
wel even extra oefenen op hoe ze zo‟n 
geweer moet vasthouden..  Gelukkig vinden 
we het lopen leuk, want bij elk schot wat mis 
was moest je een strafronde lopen. We 
moesten 20x schieten en 5km lopen, 
uiteindelijk werd het voor iedereen van ons 
minimaal 5840mtr lopen en maximaal 
6400mtr. En hebben we laten zien dat we 
als vrouw niet onder doen voor de mannen, 
we schoten net zo slecht haha . 
 

 
 
In sommige vrouwenzaken proberen de 
mannen de vrouwen juist te overtreffen, zo 
hebben we gehoord dat niet Trijntje maar 
Jebbe er een hele schoenencollectie op na 
houdt. We dachten dat alleen vrouwen wel 
eens schoenen kochten, die 1 of 2x 
aanhadden en dan tot de conclusie kwamen 
dat ze toch niet zo lekker zaten. We denken 
dat Jebbe ons gaat overtreffen, hij heeft niet 
alleen een zeer uitgebreide (bijna nieuwe) 
schoenencollectie. Maar ook het twijfelen 
over wat hij nu aan moet doen gaat hem 
uitstekend af, het is zelfs zo erg dat hij 

tijdens een wedstrijd van schoenen gaat 
wisselen. Tja, dat doen wij toch niet. 
Naaldhakken of sportschoenen, eenmaal 
aan dan lopen we stug door . 

 

Gerstenat en vette Friet 
Belevenissen van een recreatieve loper. 

 
Zo, de Lambertusloop zit er weer op  Het 
is gek, maar op de één of andere manier 
voelt dat voor mij als het begin van “het 
seizoen”. Bovendien was het weer zo slecht 
de afgelopen tijd dat het lijkt alsof de laatste 
cross net geweest is  IK WIL WARMTE!!!! 
 
Maar goed, de Lambertusloop dus. Na enig 
overleg togen we (één van de hoge hakken 
en ik) op de fiets naar Oldemarkt. Er zijn 
mensen die klagen onder het lopen ( pffff, 
wat een wind) en er zijn mensen die klagen 
onder het fietsen (pffff, wat veel wind) maar 
ik heb nu iemand die bij beide disciplines 
klaagt  Zou ze ook bij het zwemmen 
klagen over de wind? 
Afijn, ik mag niet te veel zeggen want vorig 
jaar op de terugweg heb ik me heerlijk laten 
vervoeren achter op de fiets (ik had een 
lekke band). Ik vrees dat ik de volgende keer 
een taxi moet bellen als ik nog even door ga 
 
Ik voelde me niet helemaal lekker bij de 
start, maar dat is eigenlijk altijd zo. 
Wedstrijdstress  maar als ik 1 keer op 
gang ben gaat het vaak wel goed, dan zijn 
alle pijntjes vergeten. Zal wel van de 
adrenaline komen. 
Vooral in het begin is het even positie 
zoeken, wie gaat er te snel, wie kan ik 
hebben , en….hoe voel ik me zelf? 
Na 2 rondjes kwam ik tot de conclusie dat ik 
wat te snel was getart en moest ik even 
dimmen qua snelheid. In de verte was Klaas 
van der Veen al verdwenen. Hans Versteeg 
en Heerke liepen nog in het zicht. Er liep nog 
een loper bij maar die kende ik niet. Dit 
groepje viel echter ook uit elkaar. Ik had 
helaas geen “steun” dus ik moest alleen mijn 
rondjes draaien. Na enige tijd viel het 
groepje voor me uit elkaar en had ik een 
prachtig mikpunt gekregen waar ik naar toe 
kon lopen. 
In het 5

e
 rondje kreeg ik het zwaar. Gelukkig 

kon ik me nog een poosje richten op een 
paar mooie billen in de verte (altijd een 
stimulans om harder te gaan lopen) maar 
toch hoorde ik in de verte een bekende 
hijger aan komen. Ik weet niet precies meer 
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wanneer deze kijger (Jan de Lange) me in 
haalde maar ik hoorde hem al een halve 
ronde eerder. Heeeeel karakteristiek geluid! 
Veel hijgen, rochelen en nog meer 
onsmakelijke geluiden….maar enorm hard 
lopen….dat wel! 
Afijn…..éénmaal over de finish even 
uitblazen, ff bijpraten en een stukje uitlopen 
(“wat waait het hard hè) en toen voor een 
versnapering naar Dalzicht  Het was 
donker toen we naar huis fietsten! 
 
Als het goed is staat er in deze Starter ook 
een uitgebreid verslag van de 
bevrijdingsloop, dus daar zal ik niks meer 
over zeggen. Behalve dat het zeer geslaagd 
en gezellig was! 
 
Het was een drukke periode. Uurloop, 
medaillewedstrijd en niet te vergeten de 
biatlon in Hoogeveen! Daar hadden we met 
een aantal mensen ingeschreven. 
Helaas zat het weer niet echt mee maar wel 
een hele leuke ervaring. Beurtelings lopen 
en schieten met een windbuks. Ik had nog 
nooit geschoten maar bij het inschieten 
maakte ik al indruk op mijn buurvrouw door 
in haar roos te schieten 
(ahum….letterlijk….!!!) 
We waren als mannen bij elkaar in de serie 
gezet dus de lopers waren in de 
meerderheid t.o.v. de schutters. Na de start 
tekende zich al gauw een kopgroepje af. Na 
1 km kwam de eerste keer schieten. Helaas 
raakte ik maar 1 keer doel, dus 4 
strafrondjes  (Totaal moest je 5 keer 
schieten per ronde) De schutters kwamen 
intussen wandelend weer voorbij zodat ik 
weer in de achtervolging mocht. Klaas zat 
ook nog steeds voor me. Hij verloor echter 
wat terrein omdat ik sneller schoot 
(weliswaar veel missers maar toch!)  
In de laatste ronde had ik ineens een goed 
resultaat en Klaas wat minder, dus ineens 
liep ik op de 2

e
 plek. Er zat een Duitser voor 

me (hele goede schutter maar beroerde 
loper) maar die kon ik weer inhalen 
halverwege het rondje. Wat moet zo‟n 
Duitser ook in Nederland zo vlak na 5 mei 
trouwens?  
Enfin. 300 meter voor de finish kwam Klaas 
me toch nog voorbij, grrrr. Uiteindelijk zat hij 
5 seconden voor me. 
 
In de volgende serie mochten “de dames” 
aan de bak. Terwijl wij langs de kant aan 
stonden te moedigen (langs het strafrondje 

want daar kwamen ze vaak langs…) konden 
we mooi het verloop volgen. Simone toonde 
ondertussen tijdens de wedstrijd haar talent 
met snelvuur (3 dode kraaien met 5 
kogeltjes). 
Na het douchen nog even kijken en een 
broodje bal gegeten. De “cowboy”in de 
catering werd volgens ons alleen overeind 
gehouden door zijn jas, in de 2 uur dat we er 
waren hebben we geen enkel teken van 
leven gezien. Waarschijnlijk was de tent 
waar de catering in zat om hem heen 
gebouwd (volgens Ron). 
Afgelopen week heb ik de foto‟s 
bekeken…de fotograaf had wel een sterke 
voorkeur voor bepaalde shots! 
http://www.wilhart.nl/zomerbiatlon2010/index
.html voor de liefhebbers. 
  
Afgelopen week is de trimloop-4-daagse 
weer begonnen. Vind ik ook altijd leuk. Ik 
moest me enorm haasten om op tijd te 
komen afgelopen keer dus de voorbereiding 
was K.. Maar goed, ik was er! Traditioneel 
doet er altijd een aardige afvaardiging van 
Start mee. Altijd leuk! I ben benieuwd wie er 
volgende week zijn  

http://www.wilhart.nl/zomerbiatlon2010/index.html
http://www.wilhart.nl/zomerbiatlon2010/index.html
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Ivonne Wessels 1 1 1 22.20.02 1 4

Sietske Sterkenburgh 2 25.14.84 2 4

Simone Westerbeek (MA) 27.27.08 3 3

Mariska Lenis 2 2

Wilma van Galen 1e 1 1 1 5.56.2 1 12.18.60 1 21.40.94 1 3.50.00 1 7

Trees van Veen 3 4 3 6.50.2 4 24.11.68 2 16

Toos de Vries 2 2 2 5.57.9 2 8

Tiny de Jong 6 3 4 13

Margreet Wagteveld 4 13.36.75 2 6

Annelies van Buiten 5 4.06.19 2 7

Riki Creemers 5 6.27.7 3 8

Anita Blankvoort 5 5

Ineke Blaauw 6 6

Linda Wibbelink 6 6

Jana Posthumus 7 7

Jan Willem Krom 3 1 3 22.21.62 3 10

Erwin Groenink 4 4 5.49.7 1 22.18.94 2 11

Gerjan Petter 2 2 19.01.06 1 5

Stefan Postma 1 1 2

Ruud Schepers 3.55.42 1 1

Arnold Broek 2 1 2 3.46.43 1 6

Jan Scheenstra 1 1 2

Egbert Vink 3 19.11.41 1 4

Berry Pees 4 2 6

Tom van Ravenstein 5 3 8

Jens Werth 6 6

Klaas van der Veen 1 1 2 4.47.16 1 18.28.08 2 7

Freddie Bouma 3 5 3 11.01.5 1 19.04.83 3 15

Harm Kolvoort 4 4 4.56.8 2 19.26.80 4 14

Jan de Groot 6 6 4 19.31.32 5 21

Ad Roodhuizen 2 5.03.5 3 3.03.06 2 7

Bert Slagter 9 7 8 24

Peter Wemer 11 10 28.52.28 6 27

Peter Visser 1 16.22.08 1 2

Heerke Postma 2 3 5

Jebbe Westerbeek 9 6 15

Jan Bos 8 8 16

Jan Groen 2.58.02 1 1

Klaas de Haan 5 5

Ron Bos 5 5

Eddy Oosterkamp 7 7

Thijs v.d. Vegt 7 7

Jacob Dolstra 9 9

Jaap van Weenen 10 10

Jan Nijmeijer 4 3 6.36.5 1 24.03.99 2 4.32.31 1 11

Jan de Lange 1 1 1 19.33.71 1 4

Gerrit Greven 2 2 4

Wim van Oosten 3 3 6

Arjen Guikema 2 2
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Trainingspakkenwedstrijd op 11 april 2010 te Hoorn. 
 

Mannen Masters:  3000m:   Freddie Bouma      11.01.5     3
e
 

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

1e Deltion IJsseldelta Baancircuit op 14 april 2010 te Dronten. 
 

           Jongens B: 
   

  
 

Jongens A: 
    Kogel: Pim Wubben 11.83 1e   

 
100m: Nathan vd Heide 11.84 1e 

 

 
Marco Jonkman 8.71 5e   

 
300m: Nathan vd Heide 41.25 3e 

 Discus: Pim Wubben 33.99 3e   
 

1000m: Lowie vd Woude 2.49.04 4e 
 

 
Marco Jonkman 26.29 5e   

 
Hoog: Lowie vd Woude 1.60 1e 

 Vrouwen Masters: 
   

  
      Kogel: Tineke Boes 6.62 2e   
 

Nathan kreeg de dagprijs voor de 300 meter! 

Discus: Tineke Boes 16.65 2e   
      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

1e Masters Competitie op 18 april 2010 te Steenwijk. 

          Vrouwen, 1e divisie: 
  

  
 

Mannen, 2e divisie: 
  4x100m: Start '78 63.46+ 249   

 
Zw. Estaf. Start '78 2.27.02 559 

100m: Lysbeth Gijsen 14.24 471   
 

100m: Harm Kolvoort 13.34+ 333 

 
Trijntje Dijkstra 15.37+ 0   

 
400m: Harm Kolvoort 61.51 386 

800m: Jana Posthumus 3.38.96 153   
 

800m: Freddie Bouma 2.26.59 372 

3000m: Wilma van Galen 12.18.60+ 445   
 

1500m: Klaas vd Veen 4.47.16 481 

 
Margreet Wagteveld 13.36.75 0   

 
5000m: Peter Visser 16.22.08 674 

Hoog: Lysbeth Gijsen 1.30 484   
  

Egbert Vink 19.11.41 0 

Ver: Trijntje Dijkstra 4.05+ 436   
 

Kogel: Hans Hes 8.10 314 

Kogel: Tineke Boes 6.67 340   
 

Discus: Hans Hes 23.76 324 

Discus: Grietje Boxum 16.02 213   
 

Speer: Hans Spitzen 35.60 423 

 
Totaal 6e met 2791+ punten. 

 
  

  
Totaal 8e met 3866 punten. 

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

1e CD-competitie op 24 april 2010 te Drachten. 

          Jongens C, 2e divisie: 
  

  
 

Meisjes C, 1e divisie: 
  4x100m: Start '78 58.25 443   

 
4x80m: Start '78 44.34 575 

100m: Okke van Gijssel 15.54 361   
 

80m: Sandra Boxum 11.60 525 

800m: Okke van Gijssel 2.55.87 347   
  

Iris Oost 12.24 435 

100m Hor: Wesley Smid 17.84 494   
 

1000m: Claudia Oosterkamp 3.05.52 654 

Hoog: Wesley Smid 1.50 623   
  

Ellen Jansen 3.13.32 593 

Ver: Dennis Niewenhuis 3.96 410   
  

Geesje Nijmeijer 3.54.85 --- 

Kogel: Dennis Niewenhuis 8.10 426   
 

80m Hor: Charlotte Roerink 15.34 375 

Discus: Lennert Petter 17.51 259   
  

Ellen Jansen 15.39 371 

Speer: Lennert Petter 22.51 370   
 

Hoog: Astrid Wibbelink 1.30 462 

 
Totaal 5e met 3733 punten. 

 
  

  
Lara van Ravenstein 1.20 389 

Jongens D, 2e divisie: 
  

  
 

Ver: Sandra Boxum 4.03 424 

4x80m: Start '78 50.83 353   
  

Charlotte Roerink 3.40 298 

80m: Jari Woldring 10.88 639   
 

Kogel: Ryanne Bekius 9.59 503 

 
Ernst Luijten 12.13 ---   

  
Geesje Nijmeijer 4.18 183 

1000m: Julian Vreeling 3.46.15 385   
 

Discus: Astrid Wibbelink 18.61 281 

 
Nick Rodermond 3.52.11 ---   

  
Iris Oost 17.56 260 

80m Hor: Ernst Luijten 16.30 305   
 

Speer: Ryanne Bekius 26.48+ 439 

Hoog: Julian Vreeling 1.25 426   
  

Claudia Oosterkamp 17.51 275 

Ver: Jari Woldring 4.51 521   
  

Totaal 4e met 7042 punten. 
 

 
Obbe Tibben 2.33 ---   

     Kogel: Nick Rodermond 6.54 339   
     Discus: Obbe Tibben 10.31 97   
     

 
Totaal 4e met 3065 punten. 

 
  

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



Openingswedstrijd op 17 april 2010 te Heerenveen 

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

Plaats: 600m: Plaats: 
  Luuk Geerders 7.4 2.58 16.27 918 

  
2e 2.24.0 2e 

  Jarno Kuiper 7.8 2.84 16.54 903 
  

3e 2.21.0 1e 
  Tijmen Siertsema 7.8 2.45 16.87 831 

  
6e 2.41.0 6e 

  MPB: 40m: Hoog: Kogel: Totaal: 
  

Plaats: 
    Anne-Karlijn Mos 6.8 1.05 5.61 1302 

  
1e 

    JPB: 40m: Hoog: Kogel: Totaal: 
  

Plaats: 1000m: Plaats: 
  Klaas Pit 7.1 1.00 4.75 1146 

  
3e 4.08.4 3e 

  Simon Hermsen 8.0 0.80 3.47 742 
  

8e 4.34.6 6e 
  MPA1: 60m: Ver: Balw.: Totaal: 

  
Plaats: 1000m: Plaats: 

  Rosalie Tissingh 10.2 3.71 17.91 1160 
  

1e 4.04.7 3e 
  Demi Berger 10.3 2.95 19.77 1021 

  
4e 4.25.8 9e 

  Amber Bekius 10.2 3.16 14.76 1001 
  

6e 4.24.2 8e 
  Thirza Kuiper 11.3 2.89 11.22 745 

  
12e 3.57.1 2e 

  Sanne Geerders 11.9 2.58 12.85 647 
  

15e 
    MPA2: 60m: Ver: Kogel: Totaal: 

  
Plaats: 1000m: Plaats: 

  Marije Roerink 9.0 3.78 5.41 1446 
  

3e 4.01.5 8e 
  Soraya Servage 9.5 3.65 7.12 1439 

  
5e 3.44.8 2e 

  JPA1: 60m: Ver: Balw.: Totaal: 
  

Plaats: 1000m: Plaats: 
  Simon Ensing 9.6 3.65 33.13 1430 

  
1e 3.47.6 2e 

  Remco Mulder 11.6 2.73 14.67 740 
  

13e 3.57.1 5e 
  Wolter Nijmeijer 14.6 1.94 10.79 274 

  
17e 5.39.2 15e 

  JPA2: 60m: Ver: Kogel: Totaal: 
  

Plaats: 1000m: Plaats: 
  Kristian Mos 9.1 3.85 7.04 1543 

  
2e 3.47.9 5e 

  Eric Stuiver 10.1 3.25 6.48 1230 
  

8e 3.52.9 6e 
  Kevin Boes 10.2 3.18 6.69 1215 

  
10e 4,43,5 9e 

  Bram Bijdevaate 9.9 3.21 5.66 1202 
  

11e 4.22.0 8e 
  Wesley Hoekstra 9.8 3.30 4.79 1177 

  
12e 3.40.4 4e 

  Peter Hoekstra 11.6 2.74 4.98 845 
  

17e 
    

            Meisjes D: 
    

  
 

Meisjes C: 
   600m: Lara van Ravenstein 2.12.6 9e   

 
80m: Sandra Boxum 11.5 serie 

60m Hor: Charlotte Roerink 11.6 2e   
   

finale 11.7 4e 

Hoog: Lara van Ravenstein 1.20 15e   
  

Iris Oost 11.9 serie 

Speer: Charlotte Roerink 12.21 8e   
   

finale 12.4 6e 

 
Lara van Ravenstein 9.51 13e   

  
Astrid Wibbelink 12.8 serie 

Jongens D: 
    

  
 

600m: Ellen Jansen 1.44.9 2e 

80m: Julian Vreeling 12.1 serie   
  

Sandra Boxum 1.59.4 7e 

   
12.4 halve fin.   

 
1500m: Claudia Oosterkamp 4.57.7 2e 

 
Nick Rodermond 12.4 serie   

  
Geesje Nijmeijer 6.15.0 7e 

 
Obbe Tibben 13.7 serie   

 
Ver: Ryanne Bekius 4.18 5e 

1000m: Julian Vreeling 3.40.1 8e   
  

Astrid Wibbelink 3.72 9e 

 
Nick Rodermond 4.00.0 13e   

 
Kogel: Ryanne Bekius 9.58 1e 

Hoog: Julian Vreeling 1.30 6e   
  

Iris Oost 6.86 5e 

 
Nick Rodermond 1.20 11e   

  
Geesje Nijmeijer 4.21 7e 

 
Obbe Tibben 1.05 18e   

 
Speer: Ryanne Bekius 25.99+ 2e 

Kogel: Nick Rodermond 6.32 10e   
  

Sandra Boxum 20.74 4e 

 
Obbe Tibben 5.08 13e   

  
Iris Oost 16.41 8e 

Discus: Nick Rodermond 15.81 10e   
  

Astrid Wibbelink 10.38 9e 

 
Obbe Tibben 11.81 11e   

  
Geesje Nijmeijer 10.05 10e 

     
  

 
Jongens C: 

   

     
  

 
1500m: Tim de Boer 4.47.8 4e 

     
  

 
Kogel: Dennis Nieuwenhuis 8.55 7e 

     
  

 
Discus: Tim de Boer 25.88 5e 

     
  

  
Dennis Nieuwenhuis 22.83 6e 

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



1e A-junioren competitie op 18 april 2010 te Almelo. 

          Jongens: 
   

  
     4x100m: Start '78 47.99 581   
 

Hoog: Joey Woudstra 1.75 634 

100m: Nathan vd Heide 11.94 593   
 

Polshoog: Pim Wubben 2.00 198 

400m: Teun de Goede 1.03.31 334   
 

Ver: Nathan vd Heide 4.75 309 

800m: Lowie vd Woude 2.08.18 615   
 

Hinkstap: Frank Wibbelink 9.59 288 

1500m: Lowie vd Woude 4.32.74 571   
 

Kogel: Pim Wubben 9.76 443 

3000m: Jesse Nijboer 9.28.52 660   
 

Discus: Gerdo van Dalen 30.32 481 

110m Hor: Joey Woudstra 17.74 602   
 

Speer: Gerdo van Dalen 38.35 466 

 
Frank Wibbelink 21.88 0   

  
Totaal 5e met 6775+ punten. 

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

1e Pupillen medaillewedstrijd op 24 april 2010 te Leeuwarden 

       JPC: Balw.: Ver: 600m: 
   Jelle Klein 23.66 2.61 2.54.0 
   Luuk Geerders 16.56 3.13 2.33.0 
   Jarno Kuiper 13.45 2.93 2.20.1 
   JPB: Hoog: 40m: Balw.: 1000m: 

  Jarmo Visser 1.10 6.9 14.08 4.24.0 
  Simon Hermsen 0.85 7.9 19.48 4.26.0 
  JPA1: 60m: Ver: Kogel: Hoog: 
  Simon Ensing 10.1 3.55 5.93 1.10 
  Remco Mulder 11.7 2.98 4.51 1.00 
  Wolter Nijmeijer 14.0 2.15 4.02 0.85 
  JPA2: 60m: Hoog: Balw.: 1000m: 
  Wesley Hoekstra 9.6 1.00 24.13 3.41.3 
  Eric Stuiver 10.0 1.20 17.26 4.04.0 
  Bram Bijdevaate 10.0 1.15 24.25 4.12.0 
  Peter Hoekstra 11.8 0.90 13.39 4.47.0 
  MPA1: Kogel: Ver: Balw.: 1000m: 
  Demi Berger 6.26 3.23 18.11 4.19.0 
  Rosalie Tissingh 5.31 3.72 19.55 3.58.3 
  Amber Bekius 5.29 3.28 16.89 4.18.0 
  Thirza Kuiper 4.53 3.02 10.61 3.51.3 
  MPA2: Kogel: Ver: Balw.: 1000m: 
  Marije Roerink 5.06 3.60 21.21 3.58.0 
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

2e Deltion IJsseldelta Baancircuitwedstrijd op 28 april 2010 te Epe 

          Jongens B: 
   

  
 

Vrouwen Masters: 
  Kogel: Marco Jonkman 8.66 8e   

 
200m: Tineke Boes V45 38.09 2e 

Speer: Marco Jonkman 17.65 15e   
 

Kogel: Lysbeth Gijsen V40 8.19 1e 

Jongens A: 
   

  
  

Tineke Boes V45 6.55 2e 

100m: Nathan vd Heide 11.91 7e   
 

Speer: Lysbeth Gijsen V40 25.75 1e 

200m: Nathan vd Heide 24.13 6e   
  

Tineke Boes V45 13.62 2e 

Meisjes B: 
   

  
     800m: Ellen Jansen (MC) 2.31.53 1e   
     ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Open Hoogeveense Pupillen Competitie op 1 mei 2010. 

 
Meisjes Pupillen A: 1000m: Hoog: Kogel:Balwerpen: 
Rosalie Tissingh 4.07.0 1.15 6.25 21.24 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 



1e Medaillewedstrijd op 7 mei 2010 te Steenwijk. 

           Jongens Pupillen C: Ver: 600m: Vortex:   
 

Meisjes Junioren C: 
 

80m: Ver: Discus: 

Jarno Kuiper 2.89 2.27.4 13.34   
 

Ellen Jansen 
 

11.7 4.27 12.01 

Tijmen Siertsema 2.62 2.45.4 13.48   
 

Sandra Boxum 
 

11.8 3.55 20.51 

Niek de Boer (mini) 2.52 2.45.9 13.55   
 

Ryanne Bekius 
 

11.8 4.14 21.36 

Mathijs Mulder (mini) 1.90 3.10.4 6.16   
 

Claudia Oosterkamp 
 

12.2 3.70 15.26 

Meisjes Pupillen C: Hoog: 600m: Vortex:   
 

Mathilde Spitzen 
 

13.1 3.54 17.63 

Annefleur Tissingh 0.95 2.44.5 10.51   
 

Astrid Wibbelink 
 

13.1 3.75 17.22 

Jongens Pupillen B: Ver: Kogel: 1000m:   
 

Geesje Nijmeijer 
 

14.3 2.65 7.71 

Simon Hermsen 2.66 3.60 4.19.3   
 

Jongens Junioren B: 
 

100m: Hoog: Kogel: 

Meisjes Pupillen B: Hoog: Kogel: 1000m:   
 

Jan de Jong 
 

13.9 1.45 9.12 

Wianne Schipper 0.80 2.30 5.11.3   
 

Frank Wibbelink 
 

14.0 1.40 6.66 

Marley Brunink 0.75 2.82 dnf   
 

Marco Jonkman 
   

8.09 

Michelle Gjaltema 0.75 2.28 4.37.7   
 

Pim Wubben 
   

11.14 

Jongens Pupillen A: Kogel: Ver: 1000m:   
 

Jongens Junioren B: 
 

Discus: 
  Kevin Boes 7.08 3.50 4.29.3   

 
Marco Jonkman 

 
26.16 

  Eric Stuiver 6.59 3.24 4.03.0   
 

Meisjes Junioren B: 
 

100m: Ver: Discus: 

Jorrit Wubben 6.31 3.32 4.30.8   
 

Wieke Nijmeijer 
 

17.4 2.68 11.17 

Remco Mulder 5.24 2.80 4.01.2   
 

Jongens Junioren A: 
 

100m: Hoog: Kogel: 

Thomas Smits 5.04 3.00 4.13.6   
 

Gerdo van Dalen 
 

13.0 1.50 9.92 

Wolter Nijmeijer 4.45 2.26 5.34.8   
 

Nathan vd Heide 
 

11.8 
  Meisjes Pupillen A: Hoog: Kogel: 1000m:   

 
Mannen Masters: 

 
100m: Hoog: Kogel: 

Marije Roerink 1.30 6.22 4.02.6   
 

Peter Mulder M40 14.7 1.50 8.07 

Rosalie Tissingh 1.10 6.13 4.14.3   
 

Mannen Masters: 
 

Discus: 
  Amber Bekius 1.00 5.51 4.17.8   

 
Feico Jansma M65 30.12 

  Demi Berger 1.00 6.25 4.20.0   
 

Vrouwen Masters: 
 

100m: Ver: Discus: 

Lysanne Nijmeijer 0.95 3.73 5.00.3   
 

Trijntje Dijkstra V50 15.5 3.69 18.28 

Thirza Kuiper 0.95 4.75 3.57.9   
 

Tineke Boes V45 17.7 2.99 13.87 

Jongens Junioren D: 80m: Discus: Hoog:   
 

Grietje Boxum V45 
  

17.95 

Julian Vreeling 12.8 11.35 1.25   
 

Jana Posthumus V40 
  

16.05 

Obbe Tibben 13.1 9.17 1.00   
 

L.A.-competitie: 
 

1500m: 
  Meisjes Junioren D: 60m: Discus: Hoog:   

 
Harm Kolvoort M45 4.56.8 

  Charlotte Roerink 9.1 17.18 1.20   
 

Ad Roodhuijzen M50 5.03.5 
  Lara van Ravenstein 9.8 8.08 1.15   

 
Wolter vd Veen M45 5.20.0 

  Jongens Junioren C: 100m: Hoog: Kogel:   
 

Erwin Groenink Sen 5.49.7 
  Tim de Boer 14.4 1.50 

 
  

 
Wilma van Galen V45 5.56.2 

  Dennis Nieuwenhuis 14.6 0.00 8.20   
 

Toos de Vries V45 5.57.9 
  

    
  

 
Riki Creemers V50 6.27.7+ 

  

    
  

 
Jan Nijmeijer M55 6.36.5 

  

    
  

 
Trees van Veen V45 6.50.2 

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

Uurloop op 3 mei 2010 te Steenwijk. 

             1 uur: 
  

  
 

Arnold Broek M40 13407   
 

Wim van Oosten M65 11640 

Klaas vd Veen M50 15298   
 

Wilma van Galen V45 13348+   
 

Jan Nijmeijer M55 11341 

Ad Roodhuijzen M50 15193   
 

Bert Slagter M50 12840   
 

Ivonne Wessels Vsen 10918 

Hans Versteeg M50 15143   
 

Jan Bos M50 12838   
 

Anita Blankvoort V50 10795 

Heerke Postma M45 15074   
 

Berry Pees M40 12738   
 

Ineke Blaauw V50 10660 

Harm Kolvoort M45 14843   
 

Toos de Vries V45 12603   
 

Peter Wemer M50 9846 

Freddie Bouma M45 14821   
 

Jebbe Westerbeek M45 12170   
 

Jan Willem Krom Msen 9687 

Jan de Lange M55 14470   
 

Tom van Ravenstein M40 12068   
 

Mariska Lenis Vsen 9364 

Jan de Groot M45 14463   
 

Tiny de Jong V45 11742   
 

Jan Scheenstra M35 dnf 

Gerrit Greven M55 13829   
 

Trees van Veen V45 11728   
 

½ uur: 
  

        
  

 
Anne Bartelds M60 5855 

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



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zondag 28 maart Zwolle (Ekiden) maandag 3 mei Steenwijk uurloop

H. 10km Gerjan Petter 41.44 dames Trees van Veen 11728

D35+ 5km Jana Posthumus 29.51 Ivonne Wessels 10918

Anita Blankvoort 10795

zondag 18 april Hoogeveen Ineke Blaauw 10660

D55 5 mijl 7e Wea ter Wal 55.18 Mariska Lenis 9364

H.Bedrijfs 5mijl 4e Stefan Postma 27.42 1/2 uurloop Anne Bartelds 5855

6e Patrick Postma 28.23 Annelies v Buiten 5790

D35 10 mijl 56e Willeke Lubbinge 1.38.12

D45 10 mijl 21e Adri Sluis 1.33.09 zaterdag 8 mei St.Jacoboparochie

Hbedrijfs10mijl 18e Heerke Postma 1.06.41 H50 10 mijl 3e Thijs van der Vegt 1.22.34

woensdag 21 april Anloo zondag 9 mei Heerenveen Oranjewoudloop

H55 1/2 mar 1e Gerrit Greven 1.44.07 H45 10 mijl 5e Heerke Postma 1.06.07

D45 10 mijl 2e Wilma van Galen 1.14.18

vrijdag 23 april Harderwijk 3e Toos de Vries 1.19.34

H40 10km 1e Klaas van der Veen 38.09 5e Tiny de Jong 1.25.25

6e Trees van Veen 1.27.36

vrijdag 23 april Kollum 7e Adri Sluis 1.28.04

H 13,7km 1e Jan Scheenstra 46.40 Drecr 10mijl 21e Willeke Lubbinge 1.31.35

24e Anita Blankvoort 1.32.14

vrijdag 30 april Beilen D 10km 5e Annelies van Buiten 52.10

Dmas 5km 6e Adri Sluis 25.10

H 5km 2e Jesse Nijboer JB 16.39 zaterdag 15 mei Oldemarkt (Lambertusloop)

H 10km 2e Stefan Postma 35.52

vrijdag 30 april Meppel 3e Gerjan Petter 40.02

H 8km 1e Jan Scheenstra 27.42 4e Jan Willem Krom 44.02

H40 8km 8e Ad Roodhuizen 33.58 5e Erwin Groenink 45.14

Dmas 8km 2e Wilma van Galen 36.03 H35 10km 1e Jan Scheenstra 32.30

6e Tiny de Jong 41.53 H45 10km 1e Peter Visser 32.20

3e Klaas van der Veen 36.39

zaterdag 1 mei Zuidwolde cross 6e Freddie Bouma 38.26

D 5km 13e Simone Westerbeek MA 30.28 7e Jebbe Westerbeek 43.59

H 10km 1e Jan Scheenstra 35.46 9e Bert Slagter 46.28

14e Jebbe Westerbeek 46.32 H55 10km 1e Jan de Lange 38.16

2e Arjen Guikema 46.19

maandag 3 mei Steenwijk uurloop 3e Jan Nijmeijer 49.04

Klaas van der Veen 15298 D 10km 1e Ivonne Wessels 47.00

Ad Roodhuizen 15193 D35 10km 2e Annelies van Buiten 49.37

Heerke Postma 15074 D45 10km 1e Wilma van Galen 42.31

Harm Kolvoort 14843 2e Toos de Vries 46.03

Freddie Bouma 14821 3e Trees van Veen 48.24

Jan de Lange 14470 4e Tiny de Jong 49.15

Jan de Groot 14463 Hrecr 10km 3e Jan de Groot 39.15

Gerrit Greven 13829 15e Arnold Broek 42.14

Arnold Broek 13407 24e Thijs van der Vegt 45.18

Bert Slagter 12840 29e Jacob Dolstra 47.44

Jan Bos 12838 Drecr 10km 5e Linda Wibbelink 52.00

Berry Pees 12738 Drecr 5km 4e Simone Westerbeek 25.17

Jebbe Westerbeek 12710 9e Wieke Nijmeijer 32.47

Tom van Ravenstein 12068 M 12/14 1km 1e Claudia Oosterkamp 3.14

Wim van Oosten 11640 4e Geesje Nijmeijer 3.49

Jan Nijmeijer 11341 5e Lara van Ravenstein 3.56

Peter Wemer 9846 J 12/14 1km 1e Tim de Boer 3.10

Jan Willem Krom 9687 M 9/11 1km 3e Thirza Kuiper 3.59

dames Wilma van Galen 13348 J 9/11 1km 2e Wesley Hoekstra 3.44

Toos de Vries 12603 15e Wolter Nijmeijer 5.32

Tiny de Jong 11742 J tm 8 1km 1e Jarno Kuiper 4.05

Deze pagina is alleen mogelijk als de uitslag van een wedstrijd bekend is bij ons.Geef daarom uw gelopen tijd

aan ons door. Samen maken we deze pagina mogelijk. Hans en Jolanda Hes - Telefoon: 0513-688058

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



KOMENDE BAAN- EN LOOPWEDSTRIJDEN
 

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

Telefoon: 0513-688058. Banknummer: 36.12.20.030.

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

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

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

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

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

t/m 16 juni 2010, zie clubblad april 2010, of www.start78.nl

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

17 juni Blijham wegloop 10km-6,6km-3,3km 19.30 uur

17 juni Zwolle baan senioren/masters/junioren-AB werpen (instuif) 19.15 uur

18 juni Groningen baan senioren/masters/junioren 4e BCNN 17.00 uur

18 juni Luttelgeest wegloop 10km-6km-4km-2km 19.15 uur

19 juni Assen baan gebiedsfinale CD-competitie 11.00 uur

19 juni Gieten wegloop 10km-5km 17.00 uur

19 juni Hoorsterzwaag wegloop 15km-10km-5km 11.00 uur

19 juni Opeinde wegloop 21km-12km-5km 14.00 uur

19 juni Sneek wegloop 12km-5km 12.00 uur

20 juni Drachten wegloop 8km-1km 14.00 uur

20 juni Dronten baan Nat.Jeugdatletiekdag junioren-CD/pupillen

20 juni Emmeloord baan 2e wedstrijd A-junioren-competitie

20 juni Enschede baan 2e wedstrijd masterscompetitie 11.00 uur

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

23 juni Rouveen wegloop 10km-5km-2,4km-1,6km-0,8km 18.20 uur

25 juni Zwolle baan NK junioren-AB

26 juni Appingedam wegloop 10km-5km 17.00 uur

26 juni Heerenveen baan pupillen, 3e medaillewedstrijd Friesland 10.00 uur

26 juni STEENWIJK wegloop 21,1km-10,5km-5km-2km 18.00 uur

26 juni Zwolle baan NK junioren-AB

27 juni Zwolle baan NK junioren-AB

30 juni Gieten wegloop 42,2km-21,9km 11.00 uur

30 juni Kampen baan senioren/masters/junioren-AB instuif-5e Deltion 19.00 uur

30 juni Wolvega wegloop 16,1km-10km-5km 19.00 uur

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

03 juli Amersfoort baan senioren/masters/junioren (instuif) 11.00 uur

03 juli De Lutte wegloop 10km-5km-2,5km-0,5km 17.15 uur

03 juli Heerde wegloop 15km-5km-1km-0,5km 18.00 uur

03 juli Opende wegloop 21,1km-10,3km-6km-1km 11.00 uur

03 juli Stadskanaal baan senioren/masters/junioren meerkampen 10.00 uur

04 juli Assen wegloop 50km-50km estafette-5km 10.00 uur

04 juli Coevorden wegloop 10km-5km-2,5km-1km 13.00 uur

04 juli Stadskanaal baan senioren/masters/junioren meerkampen 10.00 uur

05 juli Onstwedde wegloop 10km-7,5km-5km-2,5km 19.30 uur

06 juli Diever wegloop 10km-5km-2,5km 19.30 uur

07 juli Gieten wegloop 42,2km-21,1km 11.00 uur

07 juli Hardenberg wegloop 10km-5km-2,5km-1km 18.30 uur

08 juli Zwolle baan senioren/masters/junioren-AB werpen (instuif) 19.15 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.    


