


TRAININGSTIJDEN

Steenwijk:

Maandag: 18.30-20.30 Krachttraining Oerthebaan

19.00-20.30 Lange Afstandsgroep niveau 4 Oerthebaan Jebbe

Dinsdag:

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/Lowie/Marco

19.15-20.45 A/B/C junioren + Sen. + Masters Oerthebaan Feico/ Tineke

19.30-20.45 Recr. loopgroep niveau 1 Woldberg/Oerthebaan Rob/Ina

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/Marco

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 woldberg 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 € 12,75

Pupillen C 2001 € 21,50 € 12,75 € 6,90

Pupillen B 2000 € 21,50 € 12,75 € 6,90

Pupillen A 1998/1999 € 23,15 € 12,75 € 6,90

Junioren D 1996/1997 € 27,40 € 13,45 € 12,30

Junioren C 1994/1995 € 27,40 € 13,45 € 12,30

Junioren B 1992/1993 € 31,50 € 13,45 € 12,30

Junioren A 1990/1991 € 31,50 € 13,45 € 12,30

Senioren/ Masters 1989 en eerder € 41,50 € 14,55 € 19,70 (facultatief)

Sportieve wandelaars € 19,05 € 10,90 € 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

secretaris vacant

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

Marco Jonkman 0561 451003

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 Rob van der Wel

Hans Spitzen 0521 360 322 hspitzen@hetnet.nl Folkert Braad

Ivonne Wessels, secretaris 0521 850 881 i.r.wessels@rsgtrompmeesters.nl Gerjan Petter

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

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

Accommodatie commissie

Wim van Oosten, voorzitter 0561 616523 Rob de Jong 0521 516589 Bennie Overvelde   0561 615687

Arjen Guikema 0521 589545 Jan de Lange 0521 515095 Rudy Wanders        0521 370263

Rob van der Wel 0521-523099 Peter Wemer 0561 617208

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, 
 
Doordat de redactie in de ziekenboeg zit, komt deze starter 
veel later uit en combineren wij juni met juli. Zo hebben jullie 
een lekker dikke zomeruitgave en hebben wij wat meer tijd 
om te herstellen. Zelf heb ik een operatie ondergaan, waarbij 
mijn hele galblaas is verwijderd. Nu ben ik alweer aan het 
herstellen. 
 
Bij deze willen wij als redactie Jana Posthumus en Wolter 
van de Veen feliciteren met hun huwelijk. Waar atletiek al 
niet goed voor kan zijn. We hebben gehoord dat het een 
mooie dag was. Wij wensen jullie een heel liefdevol leven 
met elkaar. 
 
In deze starter kunnen jullie van alles lezen. De jeugd komt 
weer lekker veel aanbod. Verder natuurlijk de vaste 
rubrieken en lekker veel loopverslagen. Een verslag van de 
nieuwe accommodatiecommissie. Teveel om op te noemen.  
Voor de liefhebbers is er ook weer een heerlijke wijn te koop 
in de kantine. Zie de aankondiging verderop in de starter. 
 
Dit keer een kort stukje van de redactie, want mijn inspiratie 
is niet erg hoog met dit mooie en warme weer. 
 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie met een 
heleboel mooi weer en heel veel leesplezier toe. 
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Van de voorzitter 
door Hendrik-Jan Doevendans 

 
Leden, 
 

Op 29 mei overleed ons lid Harm Bakker 
aan de gevolgen van een hersentumor. 
Harm was sinds jaar en dag lid van onze 
vereniging. Hij was toen hij overleed lid van 
de kascommissie. Ikzelf ken Harm vanaf het 
moment dat ik lid werd van de 
wedstrijdgroep van Start ‟78. Harm was altijd 
van de partij. Een verdienstelijk enthousiast 
hardloper en een buitengewoon aardig 
persoon. Ik heb dan ook niets dan goede 
herinneringen aan hem. Hij zal enorm 
worden gemist door familie en vrienden. Wij 
wensen dan ook iedereen veel sterkte bij het 
verwerken van zijn overlijden. Zijn uitvaart is 
door een mooie delegatie van Starters 
bezocht. 

 
 
 
 
Vrijwilligersbeleid 
Zoals jullie weten zijn we druk bezig met het 
vormgeven van ons vrijwilligersbeleid. We 
verwachten dat iedereen twee maal per jaar 
een vrijwilligersactiviteit verricht. Daar gaan 
we ook op toezien. We werken aan een 
kruisjeslijst waarop we bijhouden wie 
bijvoorbeeld verkeersregelaar is geweest, of 
wie de baan heeft voorbereid voor een 
wedstrijd. Voor een evenement gaan we dan 
vervolgens eerst de mensen bellen die nog 
niet aan de beurt zijn geweest. Ieder lid kan 
op de „gele kaart‟ aangeven voor wat voor 
soort activiteiten hij/ zij in aanmerking wil 
komen. Dan kunnen we gericht gaan bellen. 
De gele briefjes liggen in de kantine, 
bovendien houden we tweemaal per jaar 
een actie tijdens trainingen om jullie de 
briefjes te laten invullen. Leden van 
commissies zijn vrijgesteld. Gangbare 
activiteiten zoals je kinderen wegbrengen 
naar een wedstrijd tellen niet mee. Van 
leden die jonger zijn dan twaalf jaar 
verwachten we van de ouders twee 
activiteiten per jaar. 
 
We willen onze vrijwilligers waarderen. Dat 
gaan we doen door dit jaar op 24 september 
een vrijwilligersavond te organiseren. Hou 
de website in de gaten voor mededelingen. 

Overigens draait het bestuur op deze avond 
natuurlijk bardienst. Dan heeft de 
kantinecommissie ook eens vrij. 
 
We hebben al heel lang een beleid „lief en 
leed‟. Dit is totnogtoe nog niet echt van de 
grond gekomen. Het houdt in dat leden die 
langdurig ziek zijn, die in het ziekenhuis 
belanden, of gaan trouwen, o.i.d. van de 
club een attentie ontvangen. Dat kan een 
kaart zijn, een bosje bloemen of iets anders. 
Kijk op de website onder „handboek 
organisatie‟ en dan in het menu aan de 
rechterkant onder diversen – lief en leed. 
Hier staat een aantal gebeurtenissen plus 
een vastgestelde attentie. Je kunt hier ook 
mensen opgeven waarvan je vindt dat ze 
een attentie verdienen. Rob van der Wel 
gaat de pot beheren. Je kunt hem bellen, 
mailen, of via de website op de knop klikken, 
dan zorgt hij dat het goed komt. 
 
Handboek organisatie 
Ook onderdeel van ons vrijwilligersbeleid is 
dat we meer openheid en duidelijkheid 
willen. AV Start‟78 kent een heleboel 
beleidsstukken en afspraken die niet 
iedereen kent. Dat moet anders. We zijn 
daarom begonnen met een handboek 
organisatie. In dit handboek kun je vinden 
wat de taken zijn van de verschillende 
commissies, bij wie je terecht kunt, wat de 
statuten zijn enzovoorts. Het handboek is op 
de website te vinden en wordt momenteel 
gevuld. Houd deze site dus in de gaten. 
 
Eén van de nieuwtjes in het handboek is het 
feestdagenreglement. Er bestond behoefte 
om afspraken te maken wanneer er wel, en 
wanneer er niet getraind wordt. Dat is nu dus 
duidelijk. 
 
Trainerscursussen 
We willen graag onze trainersstaf uitbreiden. 
Wanneer je dat wat lijkt kun je je aanmelden. 
Je kunt op kosten van de club een cursus 
volgen en dan vervolgens, eventueel eerst 
onder begeleiding, trainingen gaan 
verzorgen. 
 
De baan 
Het bestuur heeft een keuringsrapport en 
een certificaat van de baan ontvangen. Tot 
maart 2005 is de baan goedgekeurd. 
 
Veel sportplezier  
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Wijnactie 
 
In de kantine zijn er weer flessen met 
heerlijke Spaanse rode wijn van het merk 
Marquitos verkrijgbaar. Per fles is de prijs € 
4,50. Per doos van 6 flessen € 24,00, per 2 
dozen € 45,00. 
Deze wijn hebben wij jullie al eerder 
aangeboden, ik heb alleen maar positieve 
reacties ontvangen. De voorraad is nu maar 
20 dozen, dus je moet er snel bij zijn! 
 
Fijne zomer, 
Rob van der Wel 
 

Accommodatiecommissie 
Door Wim van Oosten 

 

Sinds april 2010 heeft Start‟78 een 
“accommodatiecommissie”. De commissie is 
al twee maal bijeen geweest en er worden 
reeds enkele lijnen duidelijk zichtbaar. 
Zaken waar de commissie zich mee zal 
gaan bezighouden zijn: 

 Algemeen onderhoud clubgebouw 

 Elektrische installaties 

 Technische zaken en energiebeheer 

 Kantine, keuken en magazijn 

 Materiaalruimte  

 Sleutelbeheer 

 Contact met 
schoonmaakmedewerkster 

 Contact met de gemeente 
(onderhoud baan enz.) 

Met betrekking tot energiebeheer is het 
volgende van belang: 
-  Het is niet toegestaan om eigenhandig de 
verstelknop van de centrale verwarming of 
de warmwater thermostaat te veranderen.  
-  Ook is het niet toegestaan om zonder 
voorafgaande toestemming de 
baanverlichting geheel of gedeeltelijk in te 
schakelen.  
-  Er zal nadrukkelijk op moeten worden 
toegezien dat na afloop van een training alle 
gebruikte ruimtes afgesloten zijn, dat de 
verlichting uit is en de ramen gesloten. Dit is 
een verantwoordelijkheid van de trainers, 
terwijl de mogelijk aanwezige medewerker 
van de kantine bij het verlaten van het 
gebouw alles nog eens naloopt en ook het 
hek afsluit. 
-  De diverse onderhoudscontracten zullen 
op hun actualiteit beoordeeld worden.  

Het is goed te beseffen dat wij over 
een geweldig clubgebouw beschikken dat wij 

destijds met een groot aantal leden zelf 
hebben gerealiseerd. Het is eigendom van 
de vereniging en dus een beetje eigendom 
van ieder lid. Als wij er zuinig mee omgaan 
kan het gebouw nog tientallen jaren mee. De 
leden van de commissie verwachten de 
medewerking van ieder lid om onze 
doelstellingen te realiseren. Eventuele 
gebreken, vragen of suggesties kun je 
richten aan Wim van Oosten.  
Andere leden van de commissie zijn: Arjen 
Guikema, Rob de Jong, Jan de Lange, 
Bennie Overvelde, Rudy Wanders, Peter 
Wemer en Rob van der Wel. 
 

 
Getrouwd! 

Gefeliciteerd 
 

 
Wolter van de Veen en Jana Posthumus 
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De Wallenloop op 18 
augustus 2010 

De Wegwerkers – Frenk, Grietje, Trees, Rudy 
en Jaap 

 

Vorig jaar is, tijdens het laatste 
midweekfeest, de Wallenloop in ere hersteld. 
Ondanks de korte voorbereidingstijd deden 
meer dan 70 lopers mee. Gecombineerd met 
een mountainbikewedstrijd, was het een 
gezellig evenement.  
Reden om, na overleg met de Stichting 
Centrum Activiteiten, ook dit jaar weer een 
Wallenloop te organiseren. Opnieuw tijdens 
het laatste midweekfeest, dat dit jaar op 
woensdag 18 augustus zal zijn. En wederom 
gecombineerd met een 
mountainbikewedstrijd. Deze dag staat weer 
in zijn geheel in het teken van „sport en 
leisure‟. Op diezelfde dag is het vertrek van 
de Eneco tour door Nederland in Steenwijk. 
Een wielerevenement waar veel 
wielervedetten aan deelnemen. Je zou dus 
kunnen zeggen dat zij het voorprogramma 
voor de Wallenloop vormen.  
 
De start is, evenals vorig jaar, om 19.00 uur 
op de Markt. Uiterlijk om 20.05 uur is de 
finish van de laatste loper. Dit i.v.m. de 
aansluitende start van de volgende manche 
van de mountainbikewedstrijd. 
 
De inschrijving is ter plekke op de Markt voor 
De Rechter. Dit in tegenstelling tot 
voorgaand jaar, toen ingeschreven moest 
worden in De Meenthe. Er kan wel gebruik 
gemaakt worden van de kleed- en 
douchegelegenheid van De Meenthe.  
Voor de individuele loper is er geen 
voorinschrijving. Je kunt dus nog op de dag 
zelf, tot kort voor de start, besluiten om mee 
te doen.  
 
De afstanden bedragen ook deze keer 2, 5 
of 10 km. Dat betekent 2, 5 of 10 rondes van 
ca 1 km. Helaas kunnen we niet meer door 
het magazijn van de Supercoop. Daarom 
hebben we de route iets aangepast. Die is 
nu als volgt: Start op de Markt (voor de 
Wibra), rechtdoor de Onnastraat in. Voorbij 
de Gereformeerde kerk rechtsaf (langs de 
Schutse, onderlangs de wal). Aan het eind 
(net voor de Gasthuisstraat) scherpe bocht 
naar links de oprit van de wal omhoog. De 
loopbrug over en bij de Clemensschool 
scherpe bocht naar links, via de afrit van wal 

naar beneden. Onderaan de wal rechts af de 
Molenstraat in en aan het eind links af 
richting Markt. Voorbij de Markt links af de 
Onnastraat in voor de volgende ronde.  
 
Nieuw is dit jaar de mogelijkheid om de 10 
km in estafettevorm te lopen. Met een ploeg 
van minimaal 2 en maximaal 10 deelnemers. 
Daarbij kan zelf gekozen worden wanneer 
een hoe vaak gewisseld wordt (minimaal 
één keer, maximaal 10 keer). Het wisselvak 
is op de hoek van de Markt, bij de afslag 
Onnastraat. 
Let op: voor de estafette is 
voorinschrijving noodzakelijk. 
Voorschrijven kan tot 11 augustus via de 
speciale website van de Wallenloop (op de 
startpagina van www.start78.nl via de knop 
Wallenloop links onder).  
Een mooie gelegenheid om met je straat, je 
vriendenclub, je loopgroep, je familie, je 
buren, je collega‟s, je zwemclub, de 
damvereniging of andere (sport)club 
gezamenlijk een prestatie te leveren.  
 
De kosten voor een estafetteploeg bedragen 
€ 15,- per ploeg. Individuele deelname kost 
€ 3,- per persoon voor elke afstand.  
We hopen weer op een grote deelname, ook 
vanuit onze eigen vereniging.  
 
Er zijn ook nog enkele vrijwilligers nodig om 
langs te route te staan. Dus, als je niet mee 
gaat lopen, maar het wel leuk vindt om er bij 
te zijn, meld je aan. Dit kan bij één van ons 
of via de mail jdhalvemarathon@live.nl  
 
Een fijne vakantie toegewenst en wellicht tot 
ziens op 18 augustus bij de Wallenloop. 
  

http://www.start78.nl/
mailto:jdhalvemarathon@live.nl
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Alle sponsoren en vrijwillgers bedankt voor het 
meewerken aan een 

geslaagde 4e editie van de Jan Driegen halve marathon! 
 

 
De wegwerkers wensen jullie een fijne  

zomervakantie toe! 
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Jarig in juli en augustus 

 

    

 

 
 

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

      

      juli 
     3-7 Harry Renting 13-7 Hans Hes 23-7 Maaike v.d. Kamp 

5-7 Corina Prent 14-7 Freddie Bouma 25-7 Cis Hilligehekken 

6-7 Daan Verhoeff 14-7 Jelien Koolma 26-7 Jan Coen Herrema 

9-7 Elon van den Berg 16-7 Wilma van Galen 26-7 Truus Wijngaard 

9-7 Wim van Oosten 17-7 Anita Lugtmeijer 27-7 Josiene van der Woude 

11-7 Lysbeth Antuma 19-7 Lijsanne Nijmeijer 28-7 Willeke Lubbinge 

11-7 Elmer Dinkelaar 20-7 Lorelei Bombeeck 28-7 Romée Pluim 

12-7 Robert Zwerver 20-7 Inge Bootsma 29-7 Tineke Jonkman 

13-7 Alex Gaastra 22-7 Bertus Molenaar 31-7 Eddy Oosterkamp 

      

      augustus 
    1-8 Cor Trompetter 10-8 Loes Struik 23-8 Jan Scheenstra 

2-8 Matilde Spitzen 12-8 Ellen Jansen 23-8 Folkert Sterkenburgh 

3-8 Peter Hoekstra 13-8 Jan Willem Krom 24-8 Fenna Janssen 

3-8 Wesley Hoekstra 13-8 Thijs van der Vegt 24-8 Leny Sinnema 

3-8 Joop Prins 15-8 Thomas Smits 25-8 Boudewijn Luijten 

3-8 Frenk Wubben 17-8 Paulien van der Vegt 26-8 Greet Grotenhuis 

5-8 Wijnand Spin 18-8 Heerke Postma 29-8 Arnold Broek 

8-8 Rachid Bouchhida 19-8 Jan Bos 30-8 Willy Evenhuis 

8-8 Gerlies Maakal 20-8 Klazien van Drie 30-8 Jansje Koopman 

8-8 Stefan Postma 21-8 Gert Halman 30-8 Jaap van Weenen 

9-8 Ans Guikema 22-8 Edwin Berger 31-8 Gerrit Greven 

10-8 Marcel van den Raadt 22-8 Marjolein Visser 
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Tweede Medaillewedstrijd 
Sneek 

Door Speedy 

 
Op zaterdag 29 mei werd bij AV Horror de 
tweede wedstrijd van de Friese 
medaillewedstrijden gehouden. Deze 
wedstrijden zijn alleen voor onze pupillen. 
Onder een mooie zon maar met een straf 
windje gingen we met groep van 21 atleten 
naar Sneek. Voor sommigen was de reis wat 
moeilijk, omdat TomTom nog geen rekening 
houdt met de veranderende weg situatie. De 
terugreis moest ook weer anders, omdat aan 
de kant van Joure de oprit naar de A7 niet 
gebruikt kon worden. Maar we waren 
allemaal op tijd. Bij de jongens C was er een 
mooie strijd tussen Luuk Geerders en Jarno 
Kuiper. Bij de technische nummers ontlopen 
ze elkaar niet veel. Dan is Luuk weer iets 
sneller en gooit Jarno wat verder. Bij de 600 
m was Jarno toch wel iets beter. Niet de 
snelste van de groep maar wel een mooie 
tijd van 2:18. Bij de jongens B had Jarmo 
Visser vleugels gekregen. Hij liep de 40m in 
6.6 seconden en was daarmee veruit de 
snelste. Bij kogel stak Klaas Pit met een 
afstand van 6,10 meter ver boven de rest uit. 
Simon Hermsen, als laatste van deze groep,  
draait mooi in de middenmoot mee. Bij de 
meisjes B was Anne-Karlijn Mos sterk 
aanwezig. Zij was bij kogel en bal de beste 

van de groep. Bij haar “favoriete” onderdeel 
(=1000 meter) liep zij naar een mooie 3

de
 

plaats. Je ziet wel Anne-Karlijn je kunt de 
1000m gewoon.  
De sprint die Wolter Nijmeijer aan het eind 
van zijn 1000m eruit gooide vond Speedy 
indrukwekkend. Speedy hoorde zelfs dat hij  
hier en daar ook nog een PR had verbeterd. 
Bij de jongens A1 speelde de wind Simon 
Ensing parten. Hij kreeg het niet voor elkaar 
om zijn PR te verbeteren op bal, maar kwam 
met 32,62 toch verder dan de rest van het 
veld. Remco Mulder draait in deze groep 
mooi in de middenmoot mee. Bij de meisje 
A1 zijn we sterk vertegenwoordigd. Maar 
liefst 5 meisjes doen mee. En wat voor 
meiden! Bij hoog was Rosalie Tissingh de 
beste. Na 110 heeft zij het springen 
afgebroken om kracht over te houden voor 
de sprint. Meer punten voor de medaille 
waren toch al niet meer te halen. Bij de 
sprint waren 3 meisjes onder 10 seconden. 
Daarvan waren er 2 van ons (Rosalie en 
Amber Bekius). Bij het balgooien moest 
uiteindelijk het meetlint uitslag geven. Amber 
en Rosalie lagen dicht bij elkaar, maar 
doordat  één links in de sector lag en de 
andere rechts was het op het oog bijna niet 
te zijn. Uiteindelijk trok Amber met ongeveer 
een halve meter aan het langste eind. Op de 
1000m liep Thirza Kuiper de snelste tijd. De 
andere 2 meisjes (Sanne Geerders en Demi 
Berger) draaiden lekker mee en verbeterden 
hier en daar ook hun eigen PR. 

 
5 Kleine Startertjes 

 
Bij de meisjes A2 kwam Soraya Servage en 
Marije Roerink uit. Beiden draaien mee in de 
top van hun leeftijdscategorie. Soraya kwam 
met een 8.8 als enige onder de 9 seconden 
bij de sprint. Bij de jongens A2 waren we 
zelfs nog beter vertegenwoordigd: 6 atleten. 
Kevin, Kristian, Peter, Wesley en Eric 
draaiden lekker mee en behaalden hier en 
daar mooie resultaten. Op 26 juni is de 
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laatste van de 3 medaille wedstrijden in 
Heerenveen en dan kan de score worden 
opgemaakt.  
 

Open medaillewedstrijden 
voor pupillen in 

Hoogeveen. 
Door Marchel Tissingh 

 
Op zaterdag 3 juli was de laatste van de drie 
medaillewedstrijden in Hoogeveen. Door het 
uitvallen van wedstrijden (niet doorgaan of 
niet  op de kalender)  heb ik gekeken of er 
voor Rosalie andere mogelijkheden waren 
om wedstrijdritme te blijven houden.  Op de 
wedstrijdkalender van de atletiekunie vond ik 
in Hoogeveen de open medaillewedstrijden 
voor pupillen. Navraag leerde dat deze 
wedstrijden ook voor onze pupillen open 
waren. Begin mei heeft Rosalie aan de 
eerste meegedaan. Dit onder zeer slechte 
weersomstandigheden.  
Het beviel zo goed dat ik een aantal 
vriendjes en vriendinnetjes heb gevraagd om 
aan de 2

de
 en 3

de
 wedstrijd mee te doen. 

Samen met Thirza, Sanne, Luuk, Jarno, 
Amber en Demi (de laatste 2 konden helaas 
maar 1 keer) zijn we vervolgens nog 2 keer 
geweest. De weersomstandigheden waren 
toen zodanig dat na elk onderdeel eerst 
extra drinken klaar stond voor de atleten.  In 
alle drie de wedstrijden zijn goede resultaten 
behaald en onder zeer plezierige en 
sportieve omstandigheden is er gesport.  
Door dit stukje wil ik 
mijn dank over 
brengen aan de 
organisatie van 
HAC63 in Hoogeveen 
die deze wedstrijden 
mogelijk hebben 
gemaakt. Daarnaast 
ook bedankt voor de 
goede koffie en ruime hoeveelheid koffie die 
ik daar voor 70 cent kan kopen. 
Hieronder een paar foto’s waar onze atleten 
aan het werk zijn gedurende de laatste 
medaillewedstrijd. 
 
 

 
Luuk en Jarno in sprint 

 

 
Wachten op hoog voor de meiden 
 

 
Steenwijks onderonsje 

 

 
Jarno zwevend 
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Speedy stelt voor:   
 
Vanaf nu gaat Speedy elke keer een pupil voorstellen door hem of haar een paar vragen te 
stellen 
Wie ben je? Amber Bekius 

 

Hoe oud ben je? 10 jaar 

Welke school zit je? Clausschool 

Van wie krijg je training? Tineke  

Hoe lang zit je al op atletiek? Volgens mij 5 jaar 

Welk onderdeel van de atletiek vindt je het 
leukst? 

Balwerpen 

Welk onderdeel van de atletiek vindt je niet 
zo leuk? 

De 1000 meter 

Wat vindt je lekker? Kippensoep 

Wat vindt je vies? Hollandse roerbakgroenten 

Doe je nog aan meer sporten? Nee 

Doe je mee aan wedstrijden?  Ja, vooral de laatste tijd 

Heb je nog meer hobby’s (zo ja, welke) Net als Rosalie hou ik van tekenen en dieren 

Wie moet ik de volgende keer voorstellen Demi Berger 

 

2e C/D competitie in 
Assen 

Door Tineke Jonkman 
. 

Onder mooie weersomstandigheden werd 
de 2

e
 C/D competitie gehouden in Assen. 

Bij de meisjes C liep Sandra 11.91 op de 80 
meter en Iris 12.15. Charlotte liep 15.10 op 
de 80 meter horden met in haar kielzog Ellen 
die 15.65 noteerde. Helaas geen loopsters 
op de 1000 meter want zowel Ellen als 
Claudia waren ietswat geblesseerd. Astrid 
sprong 1.35 hoog en wierp de discus naar 
19.89 wat een nieuw p,r. was. Lara (1

e
 jaars 

D) sprong 1.15 hoog en stootte de kogel 
naar 5.42.  Bij het verspringen kwam Sandra 
tot 3.97 en Charlotte tot 3.65. Ryanne 
behaalde 2 eerste plaatsen en 2 p.r.’s op 
kogel 9.89 en  

 
 
bij het speerwerpen 28.81. Ook voor Claudia  
een p.r. bij het speerwerpen met 18.05. Voor 
Iris een p.r. bij het discuswerpen met 18.23 . 
De estafette, gelopen door Sandra, Ellen, 
Ryanne en Claudia kwamen tot 45.01. 
 
Bij de jongens C liep Dennis heel sportief de 
100 meter voor de ploeg i.v.m. een blessure 
bij Okke naar de estafette. Dennis liep 
15.29.Bij het kogelstoten kwam Dennis tot 
8.18. Tim kwam bij hoogspringen weer eens 
over de 1.55 en liep op de 800 meter 
2.25.92. Op de horden een p.r. voor Wesley 
met 17.47 terwijl hij bij het verspringen tot 
4.97 kwam. Lennert kwam met de speer tot 
19.19 en met de discus tot 19.20. Wesley, 
Tim, Okke en Dennis liepen de estafette in 
55.79. 
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Bij de jongens D won Jari de 80 meter in 
11.27 en sprong hij een p.r. bij het 
verspringen met 4.68. Julian liep weer een 
snellere 1000 meter in 3.42.45 en sprong 
1.25 hoog. Nick liep heel sportief de 80 
meter horden voor de ploeg en kwam tot een 
keurige 17.63 terwijl hij de kogel stootte naar 
6.60. Een verrassend p.r. bij het verspringen 
voor Obbe met 3.83 en de discus wierp hij 
naar 10.28. Jari, Julian, Nick en Obbe liepen 
de estafette in 46.60 
 
Uiteindelijk bleek dat de meisjes C en de 
jongens D door waren naar de 
Districtsfinale, en dat de jongens C het 
helaas niet gehaald hadden. 
 

2
e
 A-competite in 
Emmeloord 

Door Tineke Jonkman 
 

Ook hier vandaag een aantal afmeldingen 
waardoor de ploeg helaas niet compleet 
was. 
Frank liep zijn 1

e
 400 meter en deed dit in 

1.03.36, warm gelopen sprong hij 20 
minuten later bij het H.S.S. over de 10 
meter, en wel 10.01! Lowie liep zijn 
zoveelste p.r. op de 800 meter en kwam nu 
tot 2.07.39 ! Later “haastte” Lowie  4 rondjes 
voor Jesse op de 3000 meter, en ook Jesse 
liep wederom een p.r. op de 3000 meter en 
wel 9.13.07 waarmee hij 2

e
 werd! Joey had 

zijn dag niet, op de 110 meter horden kwam 
hij tot 19.95 en bij het hoogspringen helaas 
niet verder dan 1.70. Bij het speerwerpen 
kwam Gerdo in zijn 1

e
 worp tot 36.29, maar 

blesseerde zich meteen, waardoor hij helaas 
verder niets meer kon. Pim kwam met de 6 
kilo kogel tot 10.55 en met de 1.75 kg discus 
tot 31.34. De estafette werd  gelopen door 
Joey, Pim, Frank en Lowie (Lowie sprong in 
voor Gerdo) en zij kwamen tot 50.65. 

 

Districtsfinale C/D 
competitie 

Door Tineke Jonkman 
 

Regen en harde windstoten tijdens deze 
districtsfinale die wederom in Assen was.  
Na het gebruikelijke defilé werd er begonnen 
met de estafettes. Helaas een paar 
afmeldingen bij de meisjes C, waardoor de 
ploeg niet helemaal compleet was. Gelukkig 
wilde Anne-Rim (net lid en nog D-juniore) 

wel mee voor de estafette, de 80 meter en 
het verspringen.  
Nou dat ze het wel kan liet ze zien door op 
de 80 meter naar 11.49 te sprinten en bij het 
verspringen kwam ze tot een mooie 4.24. 
Knap gedaan Anne-Rim !! Sandra liep 11.93 
en kwam tot 3.94 bij het verspringen. Een 
knappe 1000 meter van Claudia in 3.08.84 
terwijl Ellen hier tot 3.20.00 kwam. Op de 
horden kwam Ellen tot 14.79. Astrid sprong 
1.35 hoog en wierp de discus naar 16.80. 
Claudia kwam met de speer tot 17.30. 
Wederom 2 eerste plaatsen en 2 p.r.’s voor 
Ryanne, kogel 9.90 en speer 29.12! Geesje 
kwam met de kogel tot 3.75 en deed ook het 
discuswerpen, alleen heb ik helaas daar 
haar prestatie niet van. De estafette werd 
gelopen door Sandra, Ellen, Ryanne en 
Anne-Rim en zij liepen 45.26 . In het totaal 
werden de meisjes 5

e
 vandaag. 

 
Bij de jongens D blesseerde Jari zich bij het 
verspringen, hij deed maar 2 sprongen en 
kwam tot 4.17. Ondanks de pijn in zijn rug 
liep hij toch de 80 meter en hoe ! Hij werd 
hier 1

e
 in een mooie tijd van 10.89 ! Julian 

liep de 1000 meter in 3.44.81 en sprong 
weer eens 1.30 bij het hoogspringen! Nick 
liep de horden en kwam 17.87 en hij stootte 
de kogel naar 6.50. Ernst liep een mooie 
horden in 15.93 en liep de 80 meter (ook 
hier heb ik helaas geen tijd van). Obbe liep 
de 1000 meter in 4.09.40 en wierp de discus 
naar 9.45. Ernst, Jari, Julian en Nick liepen 
de estafette in 46.55. In het totaal werden de 
jongens vandaag 4

e
 vandaag. 

 

LOWIE SNELT NAAR 
2.04.54 OP DE 800 METER 

Door Tineke Jonkman 
 

Onder geweldig mooie 
weersomstandigheden werd het 5

e
 

IJsseldelta Baancircuit wedstrijd gehouden 
in Kampen. In een zeer goed gelopen race 
snelde Lowie op de 800 meter naar een 
nieuw geweldig p.r. op de 800 meter in 
2.04.54. Klasse Lowie! Ellen (C juniore) liep 
haar 2

e
 400 meter en liep ook een mooi p.r. 

van 65.32! Pim wierp een nieuw p.r. bij het 
discuswerpen van 37.00 meter !!! Terwijl hij 
de kogel naar de 11.92 stootte ! Ook voor 
Marco wederom een nieuw p.r. bij het 
kogelstoten met 9.51 meter !!Verder wierp 
Marco de discus naar 29.29 meter ! Feico 
deed ook weer eens (ongetraind) mee bij het  
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Starterspret 
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discuswerpen en kwam tot 31.67 meter. 
Vincent kwam bij het hoogspringen tot 1.45 
en ging voor het eerst polshoogspringen en 
kwam hier over de 1.80. Ook 2 dames 
Masters in actie. Tineke Boes stootte de 
kogel naar 6.45 en wierp de discus naar 
17.41. Jana kwam met de kogel tot 5.78 en 
met de discus tot 15.61. Josiene (zus van 
Lowie en lid van Leiden) kwam op de 100 
meter tot 14.28 en op de 100meter horden 
tot 17.72. Al met al een prachtige wedstrijd 
met mooie prestaties. 

 

Tim en Jesse snel tijdens 
de B competitie 

 
De 2

e
 B-competitie werd in Wageningen 

gehouden. Op de 100 meter Jan die 13.32 
liep en 4.97 ver sprong. Ook Lukas liep de 
100 meter in 13.70 en deed voor het eerst 
de 400 meter voor de ploeg. Lukas liep hier 
1.05.16. Een zeer knappe tijd van Tim (C-
junior) op de 800 meter in een nieuw p.r. van 
2.17.79! Bij het hoogspringen lukte het 
vandaag niet en kwam Tim tot 1.45.  Jesse 
werd 2

e
 op de 1500 meter in een nieuw p.r. 

van 4.19.70 !!Op de 110 meter horden p.r.’s 
voor Wesley in 18.35 en voor frank in 21.27 
!Ook bij het verspringen weer een p.r. voor 
Wesley (ook nog C-junior) nu met 5.27 
!!Vincent sprong 1.50 hoog en wierp de 
speer naar 28.45. Bij het H.S.S. kwam Frank 
tot 9.58. Bij het kogelstoten kwam Pim tot 
11.37 en wierp helaas 4x ongeldig bij het 
discuswerpen. Gelukkig kwam Marco bij het 
discuswerpen tot 28.79 waardoor we punten 
hadden, en Marco stootte een p.r. bij het 
kogelstoten van 9.23 meter! De estafette 
werd gelopen door Wesley, Pim, Lukas en 
Jan en zij kwamen tot 50.79. 
 

ZWARE 2 DAGEN 
MEERKAMP 
Door Tineke Jonkman 

 

Op 3 en 4 juli waren er weer de NNK-
Meerkampen in Stadskanaal. Onder zeer 
zware tropische temperaturen (vooral de 
zaterdag boven de 30 graden) vonden deze 
wedstrijden plaats. Jammer genoeg lang niet 
zoveel deelnemers van Start’78, maar toch 
wederom wel weer zeer gezellig met 
overnachting en BBQ. Het was alweer de 6

e
 

keer dat we dit deden op deze manier. 

Bij de meisjes D alleen Lara die meedeed. 
Lara liep 17.77 over de horden, hoog 1.20, 
speer 8.09 ver 3.34, kogel 6.01 en liep op de 
slotafstand de 600 meter een p.r. van 
2.09.13! Bij de meisjes C 4 deelneemsters 
van ons. In een veld van 32 deelneemsters 
eindigde Ellen als 10

e
 . Haar beste prestatie 

was de 600 meter (laatste nummer van 2 
dagen). In een zeer goed gelopen race 
kwam Ellen tot een nieuw p.r. van 1.43.92! 
Verder een goede horden van 14.79, hoog 
1.35 en 150 meter in 21.58! Ryanne wierp 
wederom een p.r. bij het speerwerpen en 
kwam nu tot 29.33! Verder 4.07 bij het 
verspringen, 9.25 bij het kogelstoten. 
Astrid sprong 1.35 hoog en liep 2.12. 43 op 
de 600 meter. 
Geesje sprong bij hoog een nieuw p.r. van 
1.15, een verbetering van maar liefst 15 
centimeter! Ook een p.r. voor geesje op de 
600 meter in 2.15.08. 
Tim was de enige jongen C die meedeed. 
Op zijn slotafstand de 1000 meter liep hij 
naar een geweldige tijd en nieuw p.r. van 
3.01.80 !!! In totaal werd Tim 12

e
 van de 25 

deelnemers. Hij sprong 4.19 ver, 150 hoog, 
en wierp de speer naar 33.84! Nikki deed 
haar 1

e
 wedstrijd bij de meisjes B. Bij hoog 

kwam ze tot 1.16, de 200 meter liep ze in 
32.31 en de 800 meter liep ze in 3.07.19! 
Wieke behaalde 2 p.r.’s, bij het verspringen 
2.84 en op de 800 meter kwam ze tot 
3.41.81! Bij de jongens B voor Vincent 4 
p.r.’s. 100 meter 15.58, ver 4.05, kogel 7.43 
en discus 19.61! Frank kwam bij ver tot 4.55, 
polshoog (voor de 1

e
 keer en ongetraind) 2 

meter en hoog 1.44! 
Lowie vergaarde wederom in p.r.’s bij de 
jongens A. 100 meter in 12.96, ver 4.86, 
hoog 1.69 en de 400 meter in 58.35. Op zijn 
laatste nummer de 1500 meter (van de 10-
kamp), kwam hij tot een knappe 4.37.89! 
Tenslotte 2 heren Masters. 
Egbert (mannen 40 +) kwam tot 2 p.r’s op 
kogel 7.15 meter en de 400 meter in 70.45!  
Jan (mannen 55 +) deed voor het eerst mee 
aan een baanwedstrijd met technische 
nummers. Hij zette een clubrecord neer op 
de 100 meter horden en werd hier zeer 
aangemoedigd door het publiek voor de 
manier waarop hij dit nummer toch 
volbracht. 
 
Al met al weer een zeer leuk en geslaagd 
weekend, maar ik hoop dat er volgend jaar 
weer veel meer atleten meegaan!!  
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Verder dank aan de ouders die hebben 
willen rijden, en aan Marcel en fam. Nijmeijer 
die zijn blijven slapen, ook aan Marco die is 
meegegaan om alle inkopen te doen! 
 

 

Het estafettestokje. 
Door Tiny de Jong 

 
Laat ik mij eerst even voorstellen, ik ben 
Tiny de Jong(Scheltinga), getrouwd met 
Bertus en samen hebben we 2 zonen van 12 
en 15 jaar. 
Als 12 jarige ben ik gaan handballen bij sv 
de Griffioen  in Wolvega, 20 jaar lang, toen 
ben ik gestopt wegens werk en kleine 
kinderen. 
Ik heb toen zo'n 10 jaar niets aan sport 
gedaan. Dat leek natuurlijk nergens op, ik 
ben toen  weer eens wat gaan proberen 
zoals fitness, aerobics en spinning, maar 
daar had ik altijd de aardigheid zo weer af. 
 
Toen ben ik in  oktober 2007 met Ida de 
Groot meegegaan naar de Jan 
Echtenloopgroep (vlak bij huis), pittige 
rondjes lopen bij Soolstede. Steeds volgens 
een programma wat er dan opgehangen 
wordt. Eerst viel me dit lopen wel tegen, 
maar na een paar maanden kon ik toch 
aardig mee komen. Ik durfde toen in juni 
2008 de 8 van Drachten wel te lopen, wat 
ook goed ging. Ik had toen de smaak te 
pakken en in september volgde de fish-
potato-run en in december mijn 1e halve 
marathon in Diever.Een cross nog wel, 
zwaar, maar uitgelopen! Daarna heb ik  de 
hele dag haast geen stap meer kunnen 
verzetten, maar de medaille was binnen! 
Sindsdien doe ik nu regelmatig aan loopjes 
mee van 5km tot halve marathon. De hele 
marathon hoop ik ooit ook nog eens te 
lopen, dat moet je 1 keer gedaan hebben 
zegt men, dus de Slachter van 2012 houdt ik  
in mijn achterhoofd. You never know! 
 
Vorig jaar ben ik met Wilma van Galen  
meegegaan naar de training van Folkert bij 
Start'78. Dit bevalt mij ook prima. Ik heb nu 
de keuze uit meerdere avonden trainen,  
want ik werk ook af en toe 's avonds in de 
zorg. Ook de wedstrijdjes op de baan vind ik 
erg leuk, zoals ook de uur- en tijdloop die ik 
dit jaar ook heb meegedaan.  
Dus hardlopen is beslist een grote hobby 
van mij geworden, lekker in de buitenlucht 
en het is ook zeer gezellig. Altijd even 

bijpraten met iedereen: Hoe heb je gelopen? 
Wat was je tijd? Deze thema's komen 
wekelijks terug.  Maar ook nieuwtjes 
uitwisselen en lekker dom zeuren onder het 
lopen (heel ontspannend !!) horen erbij. 
Bovendien hebben we nu ook vaak 
hardlooppraat in huis i.p.v. altijd 
voetbalpraat! 
 
Afgelopen vrijdag was er de trimloop  in 
Oldenijelamer toen hebben mijn beide zoons 
ook meegedaan. Zo hoop ik ze ook een 
beetje te besmetten met het hardloopvirus. 
 
Ik hoop dat ik nog jaren  met plezier kan 
lopen en geef het stokje door aan Mariska 
Lenis. 
 

Een belastbare marathon 
tussen Banken en 

Moezelwijn 
Mei 2010 door Bennie Overvelde 

 
Een ietwat warrige titel van dit verhaal, maar 
ik kan er niks anders van maken. 
Zal wel aan mij liggen, want ik was lichtelijk 
warrig en dat heeft te maken met sportief 
presteren. Hoe dat werkt! Ik kom hier over 
twaalf zinregels op terug. 
Het speelde zich wel af in de schone stad 
Luxemburg met zijn rijke historie en de aan 
veel inhoud markante Bankgebouwen. 
Kortom het belastinggevoelig gevoel. De 
andere belasting was dus de hele en halve 
marathon die daar werd gelopen. 

 
De starter in Luxemburg 
 

Donderdag 13 mei. 
Toch nog een redelijke groep van Start’78 
die zich verzamelen bij de opstapplaats in 
Epe, en waar de bus zich om 10.00 uur het 
centrum inreed. Eerst maar onze steun en 
support van Else, Marry, Pim, Hans, Rinske 
en Helma. Onze lopers die Luxemburg gaan 
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heuvelen voor een p.r. of gewoon uitlopen.                                  
Voor de hele marathon gaat Ad, en voor de 
halve gaan Tom, Wim, Egbert en Peter. En 
Bennie uiteraard, maar er is mij tientallen 
keren gevraagd. Doe jij wel mee? Verder 
bestond het gezelschap uit een loopgroep 
van Cialfo uit Epe met aanhang, en lopers 
en support uit Oldenzaal en omgeving. Doe 
ik wel mee! Nee dus. Vandaar de wir-war 
van, zal ik wel of zal ik niet. Een paar 
maanden geleden al opgelopen. Een VUT 
blessure. Een nieuw soort blessure, en die 
krijgt men door te veel vrije tijd en teveel en 
te vaak gelopen. En niet luisteren komt er 
ook nog bij, en dacht het scheenbeen, denk 
is aan mij. Overbelasting dus. Een optie was 
om de halve te gaan wandelen, maar dat 
heb ik na wir-war en wegen ook maar 
opgegeven. Van warrig naar verstandig dus. 
Genoeg over dit en gaan op weg via Duitse 
wegen tot ons Alvisse Parc Hotel. 
Onze marathonmanager Gerard met zijn 
Ineke hadden deze dagen ingepland en 
geven ons tekst en uitleg wat wij kunnen 
verwachten. Een volle bakplanning.  
Na alle reisrituelen zoals mp3en, lezen, 
Egberts curryworst bij stopplaats en na 
meting bijna 32 cm. Ik had zelf mijn brood 
vergeten, en ook aan de curryworst. 
Over vergeten. Ook Ad heeft zijn loop chip 
thuis laten liggen. Maar ze hadden bij 
aanmelding nog één liggen hoorde ik later. 
Om 14.30 uur komen de eerste heuvels van 
Luxemburg, want de koffie die Pim bedient, 
staat scheef in de beker. Nadat T mobile ons 
ook begroet in dit land en dat we maar zo 
veel mogelijk moeten bellen-sms, en dat 
vinden ze heel leuk, komen wij aan bij ons 
Hotel. Even inchecken en opknappen zegt 
Gerard en over een uurtje naar het Expo 
Center om de startnummers te halen. Na 
even rondneuzen aldaar bij alle 
sportkoopwaar gaan we op weg naar het 
echte centrum. Na de honger en drinkklop te 
hebben verwerkt terug naar Hotel voor het 
laatste avondritueel. Het bargesprek met 
diepzinnige gesprekken over trainingsarbeid 
en sociaal loop en denk gevoel, en daarna 
de rust kwam in het lichaam door middel van 
de horizontale positie. 
 
Vrijdag 14 mei. 
Na ontbijt maar weer ter bus naar het 
centrum en na 15 min stonden wij tegenover 
een Luxemburgse schone. Weliswaar een 
Fries om utens, maar na zoveel jaren geen 

klank daar over te horen. Een Stadstoer en 
rondleiding. 
Wel opvallend dat dit een schone Stad is. 
Geen ingeslagen bushokjes en blikjes in de 
bermen. Met zoveel Banken mag dat haast 
wel, maar wel een beetje duur in hap-snack 
en dorstlessers. Daarna naar mijn 
dorstlesser. Een rondleiding door een 
wijnkelder na een uurtje bussen. Wel 
interessant, en vooral het proeven. 
Helaas! Er werd ons bubbelwijn geserveerd, 
en bij aandringen op de rode wijn kreeg ik 
nul op mijn voorkeur. Dus, maar niks 
gekocht wat zij graag doen. 
Terug naar het Hotel werden sommige 
lopers wat warrig, want die hadden al drie 
dagen niet gelopen. Volgens Gerard maakt 
dat niet zo veel uit, want die heeft in het 
vorige hippy verleden wel honderden van die 
tochten gedaan, en kan nog steeds denken. 
Egbert en ik zijn ook wat warrig, want wij 
hebben nog geen Rockcafe gezien. Nog 
geen innerlijk AC-DC gevoel. Moed houden. 
Wel een volle bak Salsa drums tijdens de 
stapavond, en daar maakten menigeen de 
voeten los. Het traint niet, maar beweegt 
wel. Ook in het Hotel een drukte. 
Een Salsa-Danceparty in gepaste kleding. 
Niet mijn optie, maar wel gevoelig om te 
zien. De Salsa dames dus. Een soort Bonnie 
en Clyde parade. Na deze enerverende loop 
en slenterdag ter bedde. 
 
Zaterdag 15 mei. 
Ook inmiddels aangeschoven in ons 
Startgezelschap Lucy en Fabian. Een 
charming stel uit hollend Oldenzaal. Althans 
Lucy holt, en met Fabian als support en 
shootmanager. Waarom? Dat heb je wel 
eens. Andere mensen om je heen, en dat 
kan óók positief werken in het sociaal en 
sportieve streven. Over hollen gesproken. 
Dat komt vandaag dus en wel om 18.00 uur. 
Een avondje marathon. Hoe staat het met 
mijn streven. Terwijl wij om 10.00 uur in de 
bus zitten en uitleg krijgen van Gerard hoe 
de dag er uit ziet heb ik na innig denkwerk 
de draad naar de halve marathon 
doorgeknipt. Omdat ik een uur hiervoor tóch 
nog een poging waagde voor het gevoel, 
maar het VUT been weigerde en het 
verstand maar op normaal vermogen. Geen 
loopdienst voor mij. Is dit dilemma een 
warrige verloren dag, of is anders vermaak 
óók inspirerend. Laten we het laatste dan 
maar aanhouden. De wereld zit vol tijd heeft 
Pim ooit gezegd, en mijn looptijd zal wel 
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weer komen. Nu eerst een toertje landelijk 
Luxemburg. Via het Moezels landschap 
gaan wij een Kasteel bezoeken. Ook 
interessant maar iets te kort terug naar het 
Hotel voor de koolhydratenopbouw. De 
Pasta voor de marathon. Het spel begint te 
broeien in de hersenpan. Voor mij een 
gepast moment om de strategie uit te 
broeien in overleg met Fabian en Pim.  
De bus gaat naar de start en wij gaan met 
een lijnbus naar het centrum en langs de 
route een strategisch punt om onze helden 
aan te moedigen en hun blikken op de 
camera vast te leggen. Dat is óók een 
belangrijke taak. En dit allemaal op het 14 
km punt, en waar wij een goed overzicht 
hebben op hun doen en denken. 
 
Onze enige hele marathonloper komt als 
eerste bij dit punt, en dat is Ad. Hij lacht berg 
op, en zit goed in de race en blijkt na afloop 
2

e
 te zijn in de 50+. 

Ook Egbert heeft ACDC lol, en hoe kan het 
ook anders een p.r in de 40+. 
Tom ziet ons en loopt glimfluitend naar de 
finish met óók een p.r 40+. 
Wim heeft geen p.r in zijn top-elite klasse, 
maar die heeft er al zo veel. 
En Peter als een echte doordouwer snelt 
naar een eerste 50+ p.r. 
Fabian ziet zijn Lucy en voorspelt dat zij het 
gewoon uitloopt en dat klopt dus. Het was 
een zware race met de heuvels en dalen 
aldus de lopers, maar de steun van onze 
support was indrukwekkend. En ik! 
Anderhalf uur staan en opletten is misschien 
óók een p.r. Want de voetjes waren toe aan 
terrassen. Na dit geheel terug naar het hotel 
met een taxi, want wij hadden de bus 
gemist. Frappant dat wij gelijktijdig met de 
bus aankwamen. Nog nazitten met hoog-
laag gesprekken waarbij het lage en waar ik 
dus óók zat, letterlijk toch iets hoger uitkwam 
en via de Salsa Dance zaal  naar de lift op 
ons 4 sterren bedstee ter slaape.  

 
De medailles 

Zondag 16 mei. 
Het is gebeurd met de pret, alvorens 
sommige nog met zwempret in het Hotel. 
En na een korte nacht de moed hadden dit 
in p.r tijd inclusief koffer pakken. 
Na het koppen tellen door Gerard kan de 
bus om 11.30 uur vertrekken. 
Via het Belgisch wegennet met zonder 
curryworst naar Hollands bitterballen. 
En daartussen gaf Egbert zijn mobiele 
verslag van de loop en records naar Radio 
Olde Veste ter plaatse, en waarbij mijn 
blessure ook meer bekendheid krijgt. 
Roem is betrekkelijk, maar wel 
meegenomen. Na een paar ferme en 
charming Oldenzaalse blikken over naar de 
auto en een uur later weer op vlak Friesland. 
Althans, de koffie smaakte goed en stond 
ook weer recht in het kopje. 
Sociaal gerust en Blessure bewust. 
 
 
 

Mijn  Eerste meerkamp 
buiten stad Steenwijk 

Door Egbert Vink 
 

Een poosje geleden las ik op de website dat 
Tineke weer naar de meerkamp in 
Stadskanaal ging. Ik dacht dat lijkt mij wel 
leuk. heb lang geen 10-kamp meer gedaan 
sinds wij kunststof baan hebben. 
Ik had mij bij Jolanda Hes opgegeven dus  
de volgende taak was een tent zoeken voor 
de overnachting. Dat lukte. Ook nog even 
vervoer regelen dat was ook snel geregeld. 
Zaterdag 3 juli om 8 uur stond Else Henneke 
voor de deur om mij op te pikken en zo 
gingen wij met zijn drieën richting 
Stadskanaal. Waar wij om 9.15 uur de eind 
bestemming hadden bereikt de rest van de 
groep was er al zodat ik mijn plekje ging 
opzoeken om de tent neer te zetten. Naast 
mij kwam de fam. Nijmeijer te staan en die 
hielpen mij met het op zetten van de tent .Na 
het op zetten van de tent en nog even 10 
euro betaald te hebben bij Tineke voor de 
BBQ,  werd het tijd voor het eerste 
onderdeel  de 100m. Wij waren in totaal met 
5 masters ook Jan Nijmeijer maakte zijn 
debuut op de 10 kamp. De 100m ging in 
15.19 sec ik had wat sneller verwacht. Jan 
liep 19.30 sec. Na wat te hebben gedronken, 
dat moest wel want het was ontzettend 
warm richting de 30 graden, gingen wij 
verder met verspringen. Mijn doel was 4m 
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maar dat is niet gelukt het is 3.72m 
geworden. Jan sprong 2.63m. Het 3

e
 

onderdeel was kogelstoten. Gelijk naar de 
eerste stoot een pr 7.05m. Daar bleef het 
ook bij. Jan kwam tot 4.96m. Na wat te 
hebben gerust, gingen we richting hoog. Hier 
was de aanvangst-hoogte 1.20m, maar dat 
hebben wij terug kunnen brengen naar 
1.09m na een aantal sprongen strandde ik 
op 1.24m en Jan op 1.09m. Allebei tevreden. 
Het laatste onderdeel van de dag de zware 
400m. Na een opgebouwde race kwam ik uit 
op tijd van 70.45 sec. wat een pr was. Jan 
liep naar een mooie tijd van 93.87 sec. De 
eerste dag zit er op nu lekker douchen en 
lekker uitrusten. Ondertussen werd de BBQ 
aangezet en werd er heerlijk gegeten van de 
stokbrood en de salades. Tineke en Marcel 
zorgden ervoor dat het vlees gaar werd en 
een paar uur later had iedereen de buik vol 
het was ontzettend lekker. na wat gekletst te 
hebben ging ik even in de tent liggen want ik 
kreeg het wat koud. Na wat gedommeld te 
hebben werd ik weer wakker, even naar de 
wc gegaan  en toen werd het tijd om te gaan 
slapen, want er wacht weer een zware 2

e
 

dag. Zondag 4 Juli om 7 uur werd ik wakker, 
het werd al lekker warm in de tent door de 
zon.  Annie Nijmeijer was ook al wakker, 
zodat wij al vroeg met zijn tweeën buiten 
stonden. Het duurde niet lang of Tineke was 
ook wakker. Ze had goed geslapen sinds 
lange tijden had ze niet zo‟n rustig kamp 
gehad .Terwijl iedereen wakker was, kwam 
het ontbijt te voor schijn, brood ,hagelslag en 
beleg + de drinkyoghurt en de toetjes van 
gisteren. 
Na  het ontbijt was het weer tijd om ons op 
te maken voor de laatste 5 onderdelen. We 
begonnen met de 110m horden. Het  
sterkste onderdeel van mij. Ik moest over 
99.1 cm. Ik ging als een raket uit de start 
blokken, kwam bij de eerste horde, sprong in 
de lucht, kwam op zelfde plek weer terecht. 
De conclusie was: de horde was te hoog dus 
DNF. Jan moest over 91 cm. Hij heeft de 
finish gehaald, hij stapte over de horden 
heen in een tijd van 48.74 sec goed voor 
clubrecord bij de mannen 55+. Jan 
gefeliciteerd. 
Na de horden gingen wij naar de discuskooi 
voor het discuswerpen. Ik wierp de discus 
naar 17.53m, had iets veder gehoopt. Jan 
gooide de discus naar 11.89m. Na het 
discuswerpen stond polsstok hoog op het 
programma. Daar waren wij gauw klaar mee. 
Na een ongeldige sprong zijn wij er mee 

gestopt. Wij waren hier niet geschikt voor. 
Na een lange pauze konden wij even rustig 
wat eten en drinken en lekker uitrusten, want 
er moesten nog 2 onderdelen komen. Het 
negende onderdeel was het speerwerpen. 
De eerste worp was ongeldig. De speer ging 
buiten de sector, de tweede worp was goed, 
maar de derde worp was weer ongeldig 
weer buiten de sector. Nadat de jury had 
gemeten kwam er een afstand van 25.60m 
op papier. Jan wierp de speer naar 11.33m. 
Toen was het laatste onderdeel aan de 
beurt. De zware 1500m alle spieren doen je 
zeer en dan nog een 1500m lopen met die 
warmte. Doel was 5.30min te lopen. Hans 
Spitzen gaf de ronde tijden door waardoor ik 
op een tijd uitkwam van 5.32.80min. Jan had 
6.40.54min. Wij waren allebei zeer tevreden 
met de tijd en het puntentotaal van Egbert 
was 2324 pnt en Jan had 1439 pnt Na lekker 
te hebben gedoucht, gingen wij weer richting 
Steenwijk. Het was een zeer geslaagd 
weekend. Tineke bedankt voor de 
organisatie. Else bedankt voor het mee 
rijden. Ik zeg tot volgend jaar.  

 

Hardloop4daagse. 
Door Jana Posthumus 

 

Dag 1. 21 mei. 16.408km. 19:30uur. 
Klaas had Wolter en mij opgehaald in 
Zwolle. We waren veel te vroeg op de 
atletiekbaan  (17:00). De organisatie was 
nog bezig met opbouwen en de kantine was 
nog gesloten. Klaas, Wolter en ik namen 
plaats op het terras. Later voegden Jebbe en 
zijn vrouw Trijntje zich bij ons. Ongeveer een 
uur voor de start meldden Jan Scheenstra 
en Egbert zich ook. Wolter verscheen, zoals 
wel vaker, te laat aan de start en begon aan 
de inhaalrace. Ongeveer 15 minuten voordat 
de eerste lopers zouden moeten gaan 
finishen begaf ik me naar het startpunt van 
de halve marathon voor de vierde dag. Jan 
kwam als derde loper voorbij (2

e
 van de 

100km). Omdat ik wat belichtingsproblemen 
met mijn camera had liep ik het parcours af 
terug richting atletiekbaan. Klaas kwam 
voorbij en Wolter volgde heel wat later. Hij 
had de laatste 3km last van zijn heup 
gekregen. Terug op de atletiekbaan was het 
wachten op Egbert en Jebbe. Tot ieders 
verbazing kwam Jebbe eerder dan Egbert 
binnen. Nadat ik iedereen hun autosleutels 
had teruggegeven en iedereen had 
gedoucht verorberden we de pannenkoeken 
die de lopers af konden halen met een bon.  
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Dag 2. 22 mei. 14.560km. 19:00uur. 
Net als gisteren fungeerde ik ook nu weer 
als sleuteldepot. Simone liep vandaag ook 
mee, als losse etappe. Ik zocht een mooi 
plaatsje op ongeveer 400m van de start. 
Voor de zekerheid maakte ik was 
aanpassingen aan de camera-instellingen en 
schoot ik wat proefplaatjes. Dit keer klopte 
alles. Het ging snel. Ik heb alleen Klaas, 
Wolter en Egbert gezien. Toen de eerste 
lopers eraan kwamen was het wachten op 
Jan. En die kwam maar niet. Klaas finishte, 
maar nog steeds geen Jan. Wolter finishte, 
maar nog steeds geen Jan. Toen Jan er 
eindelijk aan kwam zag ik dat het niet goed 
zat. Hij seinde ook zoiets van het gaat niet. 
Wolter liep ook niet goed trouwens. Jebbe 
was wel tevreden. Egbert finishte en toen 
was het wachten op Simone. Die trok er nog 
een eindsprint uit. Ze vertelde me dat ze 
heel tevreden was en dat ze voor haar 
gevoel nog veel over had. Toen bijna 
iedereen richting douche liep leverde ik 
Wolter‟s consumptiebon in en genoot van 
een thee met een gevulde koek.  
Dag 3. 23 mei. 8.4km tijdloop. v.a. 10:00uur. 
 

 
Wolter klaar om te starten 

 
Ik ben dol op het bos. Met name in de herfst 
en in de winter. In de zomer verschaft het 

voldoende schaduw. Maar niemand had mij 
voorbereid op de lente op de Veluwe. Ik zag 
er al helemaal naar uit om de wilde zwijnen 
op de foto te zetten. Ik keek goed om me 
heen, en toen zag ik ze. Rupsen, rupsen, 
rupsen, rupsen, rupsen, rupsen, rupsen. 
Overal hingen rupsen aan draadjes. Zoals 
spinnen ook wel doen. Ze lieten zich zo 
vanuit de bomen naar beneden zakken. En 
als ik nou ergens panisch voor ben dan is 
het wel voor rupsen. Het formaat maakt niet 
uit en, nee, ik vind niet dat ze zich zo 
grappig voortbewegen, en al helemaal niet 
als ze dat op mij doen! De hele weg van de 
auto naar de start toe zag je mij steeds 
wegduiken voor iets dat in de lucht hing met 
veel „ie ie ie‟ en „ooooh nee‟ en „ik vind dit 
niet leuk‟. En dan moest de wedstrijd nog 
beginnen. De everzwijnen heb ik ook nog 
snel op de foto gezet, en ondertussen keek 
ik steeds schichtig om me heen of er niks 
hing en/of op me krioelde. Klaas, leek het 
wel, werd van alle kanten “besprongen” door 
rupsen. Wolter ving er ook een. Eerst 
dachten we nog dat de hele stroom mensen 
die in het bos van rechts van ons kwamen 
heel veel supporters waren, maar ze 
sloegen rechtsaf richting Apenheul. Jan en 
Egbert waren ook al in de buurt van de start. 
De start, zo zag ik tot mijn schrik, was 
midden tussen de bomen. Niks niet geen 
leuk theehuisje o.i.d. waar ik kon schuilen 
voor de rupsen. Eerst startten de losse 
lopers die alleen voor de 8.4km kwamen. 
Daarna de 100km met de laatste in het 
klassement als eerste en de snelste als 
laatste. Daarna de 60km op dezelfde 
manier. Jan zou als eerste vertrekken, 
daarna Egbert, daarna Jebbe. Alleen die 
was nog in geen velden en wegen te 
bekennen. Daarna Wolter en tot slot Klaas. 
Ik zocht een plekje langs de eerste 100m na 
de start/finish. Het perfecte punt om foto‟s te 
maken, en ook iets verder bij de bomen 
vandaan waar al die rupsen in zaten. Dus 
iets minder kans dat er een op me zou 
landen. Jan startte om 10:38:00. Na zijn start 
had ik een half uur de tijd om de rupsen in 
de gaten te houden tot de start van Egbert 
om 11:06:00. Jan kwam binnen om 
11:10:10. Zijn tijd was 32.10. Tot zover ging 
alles volgens plan. Jebbe zou om 11:19:00 
vertrekken, maar…geen Jebbe. Jebbe 
bleek, zo vertelde hij later, wel op tijd te zijn 
geweest, alleen had hij de auto verkeerd 
geparkeerd. Op de parkeerplaats van de 
Apenheul. Toen hij daarachter kwam kon hij 
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eerst de parkeerplaats niet meer af. De 
parkeer uitrijdkaart moet n.l. geactiveerd 
worden na je bezoek aan de Apenheul. Maar 
Jebbe ging helemaal niet naar de Apenheul. 
Het heeft uiteindelijk een uur geduurd 
voordat hij de parkeerplaats af kon. Snel 
reed hij naar de goede parkeerplaats. 
Lopend op weg naar de start kwam hij 
erachter dat hij zijn chip nog in de auto had 
liggen. Bij de start leende hij een fiets van de 
organisatie en snelde naar de auto toe. Toch 
kreeg hij het nog voor elkaar om verkeerd te 
fietsen. Toen hij dan eindelijk terug was 
meldde hij zich bij de start en deed zijn 
verhaal. Hij werd, zonder warming-up en 
geestelijke voorbereiding, de starttrailer in en 
weer uit geduwd en lopen maar. Jebbe 
startte wel 5 minuten later dan gepland. 
Wolter startte om 11:36:30. Jan kwam, 
samen met Klaas die nog moest starten, 
even een praatje maken. Hij had best wel 
lekker gelopen zei hij, maar het was wel 
warm. En het moet gezegd worden, zijn 
finish zag er veel soepeler uit dan de dag 
daarvoor. Klaas vertrok om 11:48:30. Egbert 
finishte ook een stuk frisser dan de vorige 
dag. Jebbe gooide er nog een eindsprintje 
uit. Wolter kwam in de verte aanlopen. Niet 
veel later scheurde Klaas om de bocht en 
zette het op een sprinten. Iedereen was het 
erover eens dat het zwaarder was geweest 
dan dat het voor mij oogde. Het was warm 
geweest en de laatste 700m naar de finish 
toe was vals plat omhoog. De terugweg naar 
de auto liep weer door hetzelfde stuk bos als 
op de heenweg. Net als toen stond ik weer 
doodsangsten uit vanwege de rupsen. Ook 
nu weer had Klaas er een, en bijna iedereen 
die we passeerden werd beklommen door 
een rups. Voordat ik de auto inging vroeg ik 
eerst aan Wolter of hij me op rupsen wilde 
inspecteren. Niks! Bleek dat ik al die tijd als 
een van de weinigen niet belaagd ben door 
rupsen.  
Dag 4. 24 mei. 21.243km. 11:00uur. 
Het groepje lopers is vandaag behoorlijk 
uitgedund. Jan en Egbert zijn gestopt en 
Wolter ook. Het schoot hem de eerste dag al 
in de heup, en dat is niet meer over gegaan. 
Na drie dagen durfde hij de halve marathon 
niet aan. Ik ben met Klaas meegereden om 
het verslag en de fotoreportage af te maken. 
Vanwege de rupsen maakte ik geen foto‟s 
van de start een eindje verderop in het bos. 
Ik bleef lekker in de kantine. Voor dat Klaas 
naar de start ging kwam hij nog even in de 
kantine mij opzoeken. Hij deed alsof hij een 

rups van mij afsloeg. Ik zette het op een 
gillen tot grote hilariteit van de aanwezigen 
in de kantine. Klaas maakte een goede kans 
op de derde plaats en daarom heb ik hem 
maar geen dreun verkocht. Hij en Jebbe 
gingen richting de start. Ik installeerde me op 
het terras. Al gauw kreeg ik gezelschap van 
een echtpaar wiens zoon meedeed. Ze 
vroegen mij of ik de fotograaf was van de 
website van de hardloop4daagse. Ze 
hadden me al drie dagen met mijn camera 
zien slepen. Ik hielp ze uit die illusie en zei 
dat ik wel foto‟s maakte voor op een website, 
maar dan alleen van “mijn” eigen lopers. 
Voor mijn eigen atletiekvereniging. We 
raakten aan de praat over kleding maken 
e.d. toen de eerste lopers zich aandienden 
begaf ik me naar de finish. Ik wist wat Klaas 
ongeveer kan lopen, maar wist ook dat hij 
dat na 60km niet zou lopen, dus ik schatte 
hem op anderhalf uur. Jebbe schatte ik op 1 
uur en 50 minuten. Klaas finishte in 1.29.27. 
Het wachten was op Jebbe. Ik tuurde naar 
de ingang van de baan en focuste op een 
rood shirt. Uiteindelijk snelde Klaas, die op 
de uitkijk stond, naar me toe. “IJ loopt in zien 
blote bast”. Jebbe had dus een sexy 
finishfoto. Zijn tijd 1.55.06. Jebbe vertelde  
 

 
De eindsprint van Jebbe 

 
dat hij z‟n shirt uit had gedaan omdat hij last 
had gehad van, het onder de lopers 
welbekende, tepelschuren. Hij had er wel 
vaseline opgedaan, maar dat had hij er door 
de hitte al afgezweet. Na nog even met z‟n 
tweeën te zijn gekiekt gingen de heren 
douchen en ging ik een ijsje eten op het 
terras. Klaas belandde als tweede op het 
podium bij de 50+. De nummer 1 in zijn 
klassement had zich voor de laatste dag 
afgemeld. Vlak voordat we de baan afliepen 
sta ik ineens met een gil stokstijf stil. Klaas 
botste bijna tegen me op. Er hangt op 10cm 
voor mijn neus een rups aan een draadje. Ik 
griezel er omheen, weer tot grote hilariteit 
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van de omstanders. De weg vanaf de baan 
naar de auto loop ik weer schichtig om me 
heen te kijken. Wij hebben drie dagen lang 
dezelfde route gereden en die was relaxt 
maar toch snel. Volgens Jebbe was en een 
kortere route. Die was dus langer. We 
hadden elk stoplicht tegen. Klaas bracht me 
weer netjes naar huis. Volgend jaar wil ik wel 
weer mee, want het is hartstikke gezellig. 
Maar alleen als er dan geen rupsen zijn.       

 
Klaas 2

e
 bij de M50 

De Jan Driegen Halve 
Marathon, een terugblik 

De Wegwerkers:Rudy, Trees, Frenk, Grietje en 
Jaap 

 
Op 26 juni, tijdens de vierde editie van de 
Jan Driegen Halve Marathon (JDHM) is het 
een stralende dag. Evenals op de meeste 
van de voorgaande edities. Voor sommige 
lopers wellicht wat aan de warme kant. 
Neemt niet weg dat de deelname weer iets 
groter is dan vorig jaar, met totaal ca 250 
deelnemers. Verdeeld over vier afstanden.  
 
Om 18 uur wordt het startschot gegeven 
voor de 2.5 km jeugdloop en de 5 km. Beide 
groepen voorafgegaan door één van onze 
vrijwillige fietsers.  
 
Een mooi gezicht die jonge kinderen die 
enthousiast van start gaan voor hun 2.5 km. 
En met een snelheid die door velen van ons, 
lopers van wat oudere leeftijd, niet te 
evenaren is. Leuk ook om te merken dat 
opnieuw enkele kleinkinderen aan de, naar 
hun opa vernoemde, loop mee doen. Na 
bijna één rondje op de atletiekbaan verlaten 
ze onze sportaccommodatie voor hun ronde 
over de parkeerplaats, de Gagelsweg en het 
Oerthepad. Om vervolgens achter de baan 
om weer voor ons clubgebouw te finishen. 
En dat is voor de eerste loopster al binnen 
de 11 minuten. Een topprestatie. Handig ook 
zo‟n fietser achteraan. Want als je nog heel 

klein bent en erg moe, dan mag je een klein 
stukje achterop. Dat is goed voor het moreel 
en wees nou eerlijk, 2.5 km is behoorlijk ver 
om het hele stuk hardlopend af te leggen.  
 
De 5 km gaat gelijk met de 2.5 km van start. 
Zij lopen een extra ronde op de baan om 
uiteindelijk aan de vereiste afstand te 
komen. Diepe bewondering daarbij voor de 
deelnemers aan de Loop je fit cursus, die 
zich ook voor deze 5 km ingeschreven 
hebben. In april jongstleden zijn ze 
begonnen met lopen en nu reeds lopen ze 
een afstand van 5 km aan één stuk. Petje af!  
Op het laatste moment is er nog een 
drinkpost ingericht bij het hek van onze 
accommodatie. Zodat, voor het ingaan van 
de tweede ronde, nog wat vocht ingenomen 
kon worden. Geen overbodige luxe bij deze 
temperaturen.  
Het is wel afzien voor een aantal lopers. En 
het vereist het nodige 
doorzettingsvermogen. Maar met wat 
aanmoediging, van ondermeer de 
achterfietser, wordt er aan het eind nog een 
sprintje uitgeperst. Waarna het welverdiende 
applaus bij de finish in ontvangst genomen 
kon worden.  
 
Bij de evaluatie is besloten om ook het 
volgende jaar deze beide afstanden te 
handhaven. Met circa 50 deelnemers 
voorziet het in een behoefte. Het zijn mooie 
afstanden om de kinderen enthousiast te 
maken voor de loopsport. Ook voor 
beginnende lopers, en lopers die al wat 
langer bezig zijn maar een ¼ of ½ marathon 
(nog) te ver vinden, is dit een mooie afstand 
om een prestatie neer te zetten.  
 
Opvallend is dat een aantal mensen actief 
zijn als vrijwilliger op deze afstand, om 
vervolgens zelf mee te gaan lopen op de ¼ 
of ½ marathon. En omgekeerd. Eerst lopen 
op de 5 km en vervolgens actief als 
vrijwilliger later op de avond.  
Aan vrijwilligers is ook deze keer geen 
gebrek. Het is mooi om te merken dat lopers 
en familieleden van lopers, zich ook inzetten 
om te helpen als ze zelf niet deelnemen. Zo 
kunnen we onze atletiekactiviteiten blijven 
organiseren met mensen uit onze eigen 
gelederen.  
 
Eind mei is er reeds een instructieavond 
geweest voor een vijftiental 
verkeersregelaars. Dat is een wettelijke eis. 
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Als je het verkeer tot stilstand wilt brengen, 
dan moet je daarvoor gecertificeerd zijn. Die 
instructie wordt verzorgd door een 
politiefunctionaris. Het certificaat is 
vervolgens een jaar geldig. Dus ook bij onze 
andere lopen in dit seizoen kunnen we hier 
nog profijt van hebben.  
Deze verkeersregelaars dragen een eigen, 
ook wettelijk voorgeschreven, hesje. Die 
hesjes lenen we tot nu toe van de gemeente 
Steenwijkerland. Want om die zelf aan te 
schaffen is een behoorlijke investering. 
Groot is onze verrassing dan ook als, via of 
door één van onze leden, 15 
verkeersregelaarshesjes gratis ter 
beschikking gesteld werden. Voorwaarde is 
wel dat de gever anoniem moest blijven. 
Hetgeen niet zo moeilijk is, wanneer het ons 
zelf ook niet geheel duidelijk is hoe deze 
gulle gave tot stand gekomen is. Neemt niet 
weg dat we hier uitermate blij mee zijn en 
dankbaar gebruik van maken. Ook in de 
toekomst zullen we hier nog veel plezier van 
hebben.   
 
De andere vrijwilligersfuncties zijn bij deze 
JDHM ook weer goed bezet. Het 
inschrijfbureau is volledig bemenst, evenals 
de jury en de posten voor water en sponzen 
onderweg. Daarnaast is er een 
wedstrijdleider, een scheidsrechter, een 
speaker en een fotograaf. Er zijn mensen 
voor de uitslagverwerking, de uitgave van 
shirts, de kantine, het begeleiden op de fiets 
en de  EHBO.  En er zijn wegwijzers, die het 
verkeer niet mogen laten stoppen, maar wel 
de lopers de juiste route wijzen.  
 
Om 19 uur is de start van de ¼ en de ½  
marathon. Zo‟n 200 deelnemers gaan van 
start. Via een aanlooproute door de 
Oostermeenthe en over het industrieterrein 
langs de A32, wordt langs de 
Onderduikersweg de route gevolgd naar de 
Woldberg en landgoed De Eese. De 
achtergebleven supporters worden door 
speaker Jan de Krijger van informatie 
voorzien. Vanaf het begin loopt Jan 
Scheenstra onbedreigd op kop. En hij weet 
uiteindelijk als eerste de finish te bereiken op 
de halve marathon. Dit in tegenstelling tot 
vorig jaar, waarbij het op het laatst nog 
spannend werd of Jan niet ingehaald zou 
worden. Het is mooi om te merken dat een 
toploper van onze eigen club mee doet aan 
dit evenement. Hoewel het aan zijn lopen 

niet af te zien is, heeft hij het zwaar gehad 
onderweg, zo vertelt hij na afloop.  
 
De eerste loper op de ½ marathon finisht na 
1 uur en een kwartier, de laatste na 3 uur. 
Op de ¼ marathon variëren de finishtijden 
tussen de 40 en de 80 minuten. Dat duidt er 
op dat dit een evenement is dat lopers 
aantrekt over de volle breedte van de 
loopsport. Zowel snelle wedstrijdlopers als 
recreanten, die een goede prestatie 
neerzetten op hun eigen niveau. En dat is 
precies wat we beogen: een evenement voor 
een brede groep lopers.  
 
De verzorgingsposten met water en sponzen 
onderweg voorzien duidelijk in een behoefte. 
Om de 4 km kunnen de lopers zich 
verfrissen. Toch blijkt tijdens de evaluatie dat 
een extra post bij deze temperaturen geen 
overbodige luxe zou zijn. Volgend jaar gaan 
we proberen om, bij vergelijkbare 
temperatuur, nog een extra post in te 
richten.  
 
Hoewel er na afloop grote tevredenheid 
heerst, blijken er ook deze keer weer 
aandachtpunten te zijn voor verbetering. 
Hier gaan we volgend jaar zeker mee aan de 
slag.  
Zo zijn er helaas enkele lopers op de halve 
marathon verkeerd gelopen. Ook zijn er, na 
het uitzetten van de route aan het begin van 
de middag, wat linten omgelegd in het bos. 
Gelukkig kan dat gecorrigeerd worden door 
onze voorfietsers. Helaas zijn er ook enkele 
automobilisten die het stopteken van de 
verkeersregelaars negeren of op een 
opvallende manier hun ongenoegen laten 
blijken over het feit dat ze moeten stoppen. 
Gelukkig heeft dat niet tot ongelukken 
geleid. Wel is dit gerapporteerd aan de 
politie, die dit verder af zal handelen.  
 
Al met al kunnen we weer terug kijken op 
een geslaagd evenement. In de eerste 
plaats natuurlijk dankzij de deelname van de 
lopers.  
Maar ook de vrijwilligers willen we deze keer 
weer bedanken voor hun inzet. Zonder 
vrijwilligers lukt het niet om deze loop plaats 
te laten vinden.  
En niet in de laatste plaats natuurlijk de 
sponsoren. Zij zijn op de website 
weergegeven en aan hen wordt elders in dit 
blad nog separaat aandacht besteed.  
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En zo gaan we op weg naar het eerste 
lustrum in 2011. Noteer nu vast in de 
agenda: zaterdag 25 juni 2011 zal de vijfde 
editie van de Jan Driegen Halve Marathon 
plaats vinden.  
 

Een foto-impressie 
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Woensdagavondpret 
Door Jana Posthumus 

 

19 mei. 
Aanwezig waren Trijntje, Jan, Peter, Marco 
en ik. Na de warming-up gingen Trijntje, Jan 
en Peter verspringen. Aangezien ik daar 
altijd geheid geblesseerd van raak besloot ik 
met Marco te gaan discuswerpen. Ik moet 
zeggen dat het best goed ging. Ik wierp er 
een paar mooi weg. Uiteraard belandden er 
ook een paar in het net, maar dat is niks 
nieuws. We zagen het groepje verspringers 
druk in de weer. Aangezien Hans Spitzen 
zich tijdens de Masters competitie 
blesseerde bij het verspringen was nu alle 
hoop gevestigd op Peter. Als hij een beetje 
behoorlijke afstand neerzet tijdens de 
training moet hij ver doen in de volgende 
competitie. Opeens zagen we de 
verspringers wandelen. Dat moest van TT. 
Ze waren maar met z‟n drieën, en om niet 
overbelast te raken moesten ze een rondje 
wandelen en daarna weer verder springen. 
Peter sprong naar tevredenheid en is er dus 
met de volgende competitie bij. De tweede 
helft gingen we met z‟n allen kogelstoten. Ik 
moest deze les alleen nog wel even wat 
bespreken met TT en Trijntje. 2 dagen voor 
de Master competitie trouwen Lief en ik en 
eigenlijk wilden we daarna een paar dagen 
weg. Alleen valt dat tegelijk met de 
competitie. Gelukkig was dat geen 
probleem. Mijn onderdeel kan ook door 
iemand anders gedaan worden. Volgend 
jaar ben ik er wel weer bij.  
2 juni. 
Heerlijk. Eindelijk weer eens zonder jas aan 
trainen. Het was prachtig mooi weer. Tijdens 
het inlopen en de loopscholing kreunde 
Grietje wat af. Ze had de dag daarvoor in het 
bos getraind en ze moest in het mulle zand 
tegen de heuvel op. Gevolg, spierpijn. nou is 
daar natuurlijk maar 1 verklaring voor te 
bedenken. Grietje is 50 geworden!!! Dat 
heeft zo z‟n nadelen, maar ook z‟n 
voordelen. Nadeel: de aftakeling begint. 
Voordeel: lichtere gewichten bij de 
werpnummers. Peter ging eerst 
hoogspringen en daarna verspringen. De 
rest begon met kogelstoten. En je raad het 
al; Grietje mag met 3kg stoten. Nadat we de 
eerste stoot hadden gehad snelde ik naar 
het materiaalhok om een meetlint op te 
halen. Ik had nl. voor mijn gevoel heel goed 
gestoten. We trokken strepen op 6, 6½, 7 en 
9 meter. Dat waren onze verschillende 

richtpunten. Tot mijn grote verbazing stootte 
ik voor het eerst over de 6m. Blij, blij, blij. 
Tineke en Grietje gingen voor de 6½ en de 
7m. De 6½ werd wel gehaald. Hij landde 
zelfs tussen de 6½ en de 7m in. De 7 werd 
volgens als ik het me goed herinner niet 
gehaald. Marco ging toch 2 keer over de 9m 
heen. Jan worstelde zoals altijd met het 
onmogelijke gewicht van 6kg. Maar ook hij 
kwam steeds een beetje verder. Later toen 
TT terug kwam van het hoogspringen stootte 
ik nogmaals over de 6m. Tijd om de kogels 
op te ruimen en de discussen te pakken. 
Marco wierp een paar hele mooie. Tineke 
wierp deze keer geen een discus in het net. 
Met Jan gaat het hier ook steeds beter. Ik 
was best tevreden en kreeg het zelfs voor 
elkaar om anderhalve draai te doen die 
redelijk in balans was. De discus ging niet 
ver, maar de draai was best goed. Grietje 
bakte er niks van. Ze kreeg de discus niet 
goed weg. Het bleven pannenkoeken. 
Volgens haar zou het dan ook niks worden 
bij de werpdriekamp. Maar volgens mij is het 
zo dat als de generale repetitie niks is dat de 
voorstelling goed gaat. Daar gaan wij ook 
van uit Grietje. Tijd om speer te gaan 
werpen. Peter deed ook mee. Hij had met 
verspringen wat last van zijn enkel gekregen 
waardoor zijn aanloop geforceerd werd. Hij 
besloot te stopen om een blessure te 
voorkomen. Hij moet tenslotte ver en 100m 
in de competitie gaan doen. Het was een 
bont gezelschap, en daarmee bedoel ik de 
speren. Tineke en ik moesten met 600gr 
werpen en dat waren twee witte en twee 
blauwwitte. Grietje mocht met 500gr en die 
waren geelwit. Jan moest met 700gr en die 
waren rood. Peter had twee gelijk gekleurde 
speren van 800gr en Marco had 1 rode en 1 
geelzwarte van 800gr.  Peter had nog nooit 
speer geworpen en deed het eigenlijk best 
goed. Volgens mij schuilt er een verborgen 
meerkamper in hem. De speren van Grietje 
en Tineke landden gekruist op elkaar. Grietje 
herinnerde zich nog hoe Feico in het 
verleden een keer bijna haar arm “uit de 
kom” had getrokken om haar te laten voelen 
hoe ver je de arm naar achteren moet doen 
en moet strekken. Een les die haar altijd bij 
is gebleven. Ik raakte met de speer mijn 
wang wat getuigde van een zeer slechte 
worp. Nadat de boel was opgeruimd liepen 
we nog een rondje uit. We wensten elkaar 
goede avond en tot vrijdag bij de 
werpdriekamp.   
Werpdriekamp 4 juni. 
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Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik niet 
opgelet heb tijdens de werpdriekamp. Ik 
weet alleen nog dat ik een hele mooie worp 
met discus had die buiten de sector viel, en 
dus ongeldig was. En met kogel ging het, in 
tegenstelling tot de laatste training, heel 
slecht. Speer is altijd al mijn slechtste 
werpnummer geweest, dus daar had ik geen 
hoge verwachtingen van. Trijntje deed het 
wel goed met discus, maar niet met kogel. 
Ze klaagde erover dat ze met de 4kg verder 
stootte dan met de 3kg. Volgens mij was 
Tineke wel tevreden met haar discus 
afstand. Maar zoals ik al zei, ik was er met 
mijn hoofd niet echt bij. En daarom heb ik 
ook niks meer te vermelden. Sorry.  
Zwolle 12 juni. 
Lief liep voor zijn werk mee met de halve 
marathon van Zwolle. Eerst ging de 4 
Engelse mijl van start. Ik had voor de start 
Gerjan al gespot, en Ruud en Jaap (die van 
dat flesje op zijn rug), en Kees en Grietje. 
Kees liep mee en Grietje was druk bezig met 
de promotie van de JD halve marathon in 
Steenwijk. Bij de start heb ik alleen Egbert 
gezien en op de foto gezet. Na de start van 
de halve marathon begaf ik me lopend (klein 
stukje maar) naar de binnenstad. In de buurt 
van de Mediamarkt zag ik Egbert en Klaas. 
Ik kwam er gezellig bij staan en probeerde 
Lief in de mensenmassa te ontdekken. Maar 
voor het zover was wezen de heren me op 
een dame die in een huis achter het raam 
zat. Ik keek in de gewezen richting en zag 
dat het om Jazlin ging. Eerder hadden twee 
bekenden al geprobeerd om haar op de foto 
te zetten met hun mobieltje, maar dat was 
niet gelukt. Ik probeerde het met mijn 
camera, en ja hoor. Ze staat erop. Kijkend 
vanachter haar raam op de eerste 
verdieping met een bak chips op schoot 
genoot ze van de wedstrijd. Ondertussen 
koelde het snel af. Lief kwam langs en werd 
door ons drieën aangemoedigd. Egbert hield 
het daarna voor gezien en ging naar huis. 
Klaas had het inmiddels zo koud dat hij witte 
vingers had. Even later kreeg ik het ook 
koud. Ik wilde Lief nog een keer op de foto 
zetten, want de eerste was niet zo goed 
gelukt. Dus dat werd wachten. En wachten. 
Klaas stond ondertussen te kleumen van de 
kou. Ik zei dat ik straks, als Lief nog een 
keer was langsgelopen, wel een kop thee 
voor hem zou kopen. Het duurde even, maar 
daar was Lief. Knip op de foto en op zoek 
naar thee. We hadden Lief  niet over de 
finish zien komen. Hij bleek allang binnen te 

zijn en liep af te koelen. Ik had zijn kleren en 
een flesje drinken in mijn rugzak. Wij 
besloten om hem te gaan zoeken, maar zie 
dat maar eens voor elkaar te krijgen in de 
mensenmassa. Uiteindelijk heeft hij een half 
uur naar ons lopen zoeken en wij naar hem. 
Hij was inmiddels al opgedroogd en 
behoorlijk chagrijnig. Net toen Klaas nog 1 
keer rond zou lopen voordat ik terug zou 
gaan naar de auto vonden de broers elkaar. 
Ik ging er gauw heen met de tas met warme 
droge kleren. Er werd even van beide kanten 
wat gemopperd, maar daarna was alles 
weer goed.  
 
23 juni over de hekjes. 
Dit werd mijn eerste training als getrouwde 
vrouw. Voor de training werd eerst mijn ring 
bewonderd, want dat was het enige bewijs 
van mijn getrouwde status dat ik bij me had. 
Vanwege de warmte besloten we 
oefeningen in de schaduw te doen. Lysbeth 
had er zin in en dus kregen we een beste 
buik-rug-romp work-out. Daar had ik twee 
dagen later nog last van. Het was al een 
poos geleden dat we hordetraining hadden 
gehad. Volgens mij toch wel een jaar 
geleden, als het niet langer is. We besloten 
om niet meteen over de hekjes heen te 
springen, maar er eerst met een been over 
te gaan. Er ontstond nog enige verwarring 
over welk been dat moest zijn, het 
opzwaaibeen of het bijtrekbeen. Na beide 
benen te hebben geprobeerd bleek het 
bijtrekbeen het juiste been te zijn. Als 
afsluiting mochten we in het geheel over de 
horden. Na de horden te hebben opgeruimd 
wierpen we nog even met de discus.  
 
28 juni. Bellenblaas. 
Het was heel erg warm, zeg maar gerust 
bloedheet. Volgens TT zouden de komende 
dagen zo heet worden dat er een weeralarm 
gold. Een hittealarm. Dat bleek achteraf best 
mee te vallen, maar dat wisten we toen nog 
niet. De loopgroep van Jebbe was er ook. Ik 
zei nog hallo tegen Zwager. Dat had ik al 
eerder tegen hem gezegd, maar toen zei 
hij:”Nee, nog niet”. Maar nu dus wel. Klaas 
van der Veen heet in het vervolg Zwager. 
We deden weer oefeningen in de schaduw 
bij de start van de 100m. De 
grondoefeningen waarbij je plat op je buik 
moest liggen hielden Tineke en ik voor 
gezien. Afgelopen woensdag hadden we die 
oefeningen ook gedaan, en ‟s avonds was 
mijn hele buik rood van de bultjes. Het gras 
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was dwars door mijn shirtje heen geprikt en 
had enorme jeuk veroorzaakt. Bij Tineke 
ook.  Ondanks de hitte besloten Lysbeth, 
Jan en Peter dat ze toch een stukje 
looptraining wilden doen. Ze gingen voor 
twee keer 2x100m. Tineke, Marco en ik 
gingen kogelstoten. Marco stootte dit keer 
met een draai. De 6m was bij mij ver te 
zoeken. Toen we met zijn allen gingen 
speerwerpen voegde Egbert, die net klaar 
was met zijn looptraining van Jebbe, zich bij 
ons. Hij had besloten om mee te doen met 
de NNK meerkamp in Stadskanaal op 3 en 4 
juli. Jan doet daar trouwens ook aan mee. 
We begonnen met z’n allen op een rij met 
prikken. Later deden we een driepas. Nog 
later wierpen we vanaf de aanloop van 
speer. Tineke was volgens TT niet agressief 
genoeg, maar het was echt vreselijk warm. 
De agressie was bij de meesten van ons ver 
te zoeken. Lysbeth deed nog even voor hoe 
je de speer van achter naar voren haalde 
door bij zowel Tineke als Peter de 
achterkant van de speer aan te trekken.  
Door de weerstand kon je het beter voelen. 
Bij Tineke moest ze wel wat minder 
weerstand bieden, anders kreeg ze de speer 
niet naar voren. Ik had aan TT gevraagd of 
we een kwartier eerdere konden stoppen 
met de training zodat ik kon trakteren. Ik had 
voor iedereen een muffin meegenomen. 
Vanwege de hitte trakteerde ik maar op 
frisdrank i.p.v. koffie of thee. Ook kregen ze 
allemaal een mini “bruidstaartje”. Eerst 
dachten ze dat het bruidssuiker was, daarna 
alcohol voor in de koffie of zo. Het bleek een 
bellenblaas te zijn. Peter en Marco 
begonnen meteen bellen te blazen. Marco 
ging zo lang door dat het taartje wel eens 
heel snel leeg zou kunnen zijn. TT zei tegen 
hem dat hij niet die van haar kreeg als die 
van hem leeg was. 
 
30 juni. 5

e
 Deltion in Kampen/ Ongepast. 

Tineke en Vincent haalden mij op vanaf de 
parkeerplaats bij de Milligerplas in Zwolle. 
We moesten nog flink doorrijden om op tijd 
te zijn voor de inschrijving van Vincent voor 
hoogspringen. TT, Marco, Ellen en haar 
moeder, Lowie, Josiene, Feico en Pim met 
vader Frenk waren er ook. Bij discus zagen 
we een bekend gezicht die ook bij de 
werpdriekamp was geweest. Voor haar was 
het een thuiswedstrijd. Sterker nog, je kon 
haar huis zien vanaf de baan. Wij waren 
heel erg onder de indruk van een vrouw die 
zomaar over de 45 meter wierp. Dat is toch 

30 meter meer dan mij. Slik! Ondanks dat 
was ik niet ontevreden met mijn worp van 
15.61m. Tineke wierp 17.41m. Doordat de 
mannen voor ons zo uitliepen konden wij 
een half uur later dan op het chrono 
beginnen. Toen we klaar waren bij discus 
konden we meteen door naar kogel. Na mijn 
vierde poging, die ik uit stand deed, werd ik 
aangesproken door een oude bekende. Mijn 
werptrainer van toen ik bij AV PEC 1910 
trainde. Ik was blij hem te zien, het is een 
vreselijk aardige man. Alleen wist ik me zo 
snel even geen houding te geven en 
begroette hem met een omhelzing. Ik dacht 
nog: “Dit is vreselijk ongepast”. Gelukkig 
vatte hij het goed op. We hebben nog even 
bijgekletst. Mijn vierde poging bleek mijn 
beste van die dag. 5.78m. Weer geen zes 
meter. Tineke wierp 6.45m. Die had eigenlijk 
ook verder willen stoten. Volgende keer 
beter.  
 

Rode wijn en 
naaldhakken 

 

Wat vliegt de tijd toch, je hebt nog maar net 
het stukje voor het vorige blad ingeleverd en 
je mag alweer op het toetsenbord kruipen. 
Tsja 
en dan nu een stukje voor de nieuwe starter. 
Soms krijgen wij de indruk dat wij 
achterlopen en dan bedoel ik met het lezen 
van de starter ...... 
of bedoelen wij nu toch het schrijven van 
een stukje. Soms zijn wij wat te laat met het 
inleveren, maar wij krijgen meestal wat meer 
tijd van de organisatie. Best aardig! Bedankt 
hier voor! 
Drukte? 
Waar zijn wij nou zo druk mee, eigenlijk met 
van alles en nog wat. Je eerste 
moederschap dat brengt natuurlijk het 
nodige geregel en planning met zich mee. 
Het zomaar spontaan weg gaan of iets 
anders doen zit er niet meer in. Maar ook dat 
vindt zijn weg en het is hartstikke leuk zo'n 
kleine Jacco! 
Drukte met je privéleven, met je werk en 
herstellen van een blessure. 
Het weer laat zich ook afweten, daar zijn wij 
aan toe (wie niet??!!!). 
Even wat meer vitamientjes waardoor je wat 
meer energie krijgt ...  
Dat 
brengt met zich mee dat de wedstrijdjes voor 
ons wat lager op een pitje staan, maarrrr de 
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training blijven wij door doen. Dat is toch een 
stok om zo onze conditie niet te laten 
verwaarlozen. 
Laatst stond er op het trainingschema een 
leuk duurloop van eerst 10 km, daarna 1 km 
zwemmen! en daarna weer 10 km 
hardlopen. Dit was best leuk om te doen en 
voor herhaling vatbaar. Dus Jebbe zet hem 
maar weer op het schema .. natuurlijk 
kunnen wij zelf ook zo'n loop-/ zwemtraining 
plannen, maar als verplichting is het toch 
meer "een moetje". 
In de vorige Starter was te lezen dat één van 
ons nog wel eens kan klagen.  
Maar schijnbaar heeft de schrijver van 
Gerstenat en vette friet er niet te veel last 
van, want hij is nog steeds niet te beroerd 
om als een prima haas te fungeren. En als je 
dan rekening met hem houdt door tijdens de 
wedstrijd niet te klagen, dan klaagt hij juist 
weer dat het zo saai is omdat je niks zegt.... 
Pff het is ook nooit goed! 
 
Hopelijk de volgende keer weer meer tekst. 
  

Gerstenat en vette Friet 
Belevenissen van een recreatieve loper. 

 
Oeps…het is al weer zover. Tijd voor een 
nieuw stukje. De tijd vliegt! 
 
Ik doe maar even kalm aan, afgelopen 
weekend have marathon gelopen dus het is 
nu allemaal wat gevoelig. Ik heb een teer 
gestel blijkbaar. 
Afgelopen zondag dus halve marathon, de 
stoomtramloop van Medemblik naar Hoorn. 
Eerst met de stoomtrein van Hoorn naar 
Medemblik (lopend gaat bijna net zo snel) 
Daarna even een half uurtje inlopen 
(inclusief toiletbezoek) en toen naar de start. 
Het is een redelijk grote loop, 600 man of zo 
aan de start op de 21,1 km. Ik was benieuwd 
hoe het zou gaan, het was al even geleden 
dat ik een halve marathon op tempo had 
gedaan. 
De eerste kilometer ging natuurlijk wat te 
snel dus ik moest even op de rem. Ik liep 
samen met iemand die hetzelfde idee had. 
We lieten ons niet gek maken door de 
mannen die ons inhaalden maar bleven 
mooi bij elkaar. Na een kilometer of 2 stond 
een aantrekkelijke dame langs de kant die 
gezellig met ons opfietste. 
Na een kilometer of 10 begon de grote groep 
voor ons uit elkaar te vallen. Wij waren 
intussen met zijn vieren en de 

samenwerking was prima. Op 1 man na, die 
maar bleef plakken en geen enkel kopwerk 
deed. Maar we haalden diverse lopers in. 
Op 14-15 km kreeg ik het even zwaar maar 
gelukkig kwam ik er goed doorheen. We 
waren nog steeds met 4 man maar de 
“plakker” ging me irriteren dus ik besloot om 
alles op alles te zetten en op 17 km 
versnelde ik even. Ik kon een paar meter 
pakken en toen viel het groepje ook verder 
uit elkaar. Tot de finish kon ik ze voorblijven. 
Ik was zeer tevreden met de tijd, dat geeft 
de burger moed. 
 
Gister kalm aan getraind, rondje gelopen 
met één van de naaldhakken en een beetje 
bijgekletst. De rest van de groep deed 
intervaltraining op de baan maar daar had ik 
geen puf voor en de naaldhak wou niet 
forceren. Dus liepen we gezellig een rondje 
rond de wijk. Toen we na 45 minuten weer 
op de baan waren dacht ik dat de rest wel 
aardig opgeschoten zou zijn met 
intervallen….niets was minder waar  Dus 
ik mocht nog gezellig een paar rondjes 
meelopen. Maar de derde naaldhak was na 
lang zwangerschapsverlof ook weer 
aanwezig dus die kon ik gelukkig net 
bijhouden. 
 
Vandaag stond de 15 km op het programma, 
ik zal de trainer eens vragen of mijn schema 
wel klopt, deze week geen rust? 
Afijn, ik had afgesproken met een andere 
naaldhak die 10 km mocht lopen, dus ik liep 
heen en terug zwetend en foeterend achter 
de fiets aan waar ze vrolijk keuvelend 
commentaar gaf op mijn tempo. 
We liepen een rondje Woldberg/Eese, het 
was heerlijk weer dus dat was genieten. Op 
de terugweg kwamen we langs de heuvel 
van achter de woning van Stien Baas-Kaiser 
(het torentje). 
Iedereen die regelmatig over de Woldberg 
loopt kent het wel maar weinig mensen 
weten wat er precies achter de heuvel ligt. 
De raarste verhalen doen de ronde. Afijn, 
net toen we langs het hek kwamen waar met 
grote borden “verboden toegang” staat 
kwam er een landrover aan rijden die stopte 
voor het hek en in een vlaag van 
verstandsverbijstering besloot ik om de 
chauffeur aan te spreken. Het was een hele 
aardige man die op mijn vraag wat er nu 
precies in en op de heuvel was antwoordde 
“stap maar in”. 
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De naaldhak sputterde nog iets over 
“instappen bij vreemde mannen” maar we 
kregen een perfecte rondleiding over het 
terrein. Niets geheimzinnigs. Deze meneer 
heeft gewoon een prachtige “tuin” aangelegd 
met een paar grote bulten waar hij zo nu en 
dan (met de kleinkinderen) over heen rijdt 
met zijn landrover. Wij mochten ook een 
rondje mee. Na een zeer uitgebreide 
rondleiding zette hij ons weer keurig af bij 
het hek. Een bijzondere ervaring was het  
Nadere informatie is te krijgen bij de 
naaldhakken  
 
Vorige week tijdens de training deden we 
fartlek….van alles wat. De ene keer is het 
leuker dan de ander keer. Deze keer was 
het mooi parcours, maar erg lang. Het was 
warm en vochtig, in het bos was het een 
beetje heiig, prachtig gewoon. Maar toen we 
terug waren bij de baan had ik de pijp aardig 
leeg, alles bij elkaar 1 uur en 45 minuten of 
zo……trainer krijgt zeker overuren betaald? 
 
De vorige keer heb ik al gemeld dat de 
trimloop-4daagse in Meppel begonnen was. 
Ik was zeer tevreden. Ik probeer mezelf altijd 
een paar doelen te stellen aan het begin van 
het seizoen en tijdens de 3

e
 trimloop is het 

eerste doel al gerealiseerd dus dat is een 
mooi begin. 
Aan het eind van het seizoen nog een goede 
marathon en dan ben ik helemaal blij. Ik hou 
jullie op de hoogte van de vorderingen.  
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Kleurplaat 
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LANGE-AFSTANDS-COMPETITIE 2010

Tussenstand tot 4 juli 2010
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Ivonne Wessels 1 1 1 1 22.20.02 1 5

Sietske Sterkenburgh 2 25.14.84 2 4

Mariska Lenis 2 2

Simone Westerbeek (MA) 27.27.08 3 3

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

Toos de Vries 2 2 2 2 5.57.9 2 10

Trees van Veen 3 4 3 6.50.2 4 24.11.68 2 16

Tiny de Jong 6 3 4 5 18

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

Linda Wibbelink 6 7 13

Ina Gerding 16.28.53 3 3

Geke Naaktgeboren 3 3

Jenny Braad-Westerveen 4 4

Anita Blankvoort 5 5

Ineke Blaauw 6 6

Alie Smook 6 6

Jana Posthumus 7 7

Jan Willem Krom 3 1 3 3 22.21.62 3 13

Gerjan Petter 2 2 1 19.01.06 1 6

Erwin Groenink 4 4 5.49.7 1 22.18.94 2 11

Stefan Postma 1 1 2

Ruud Schepers 2 3.55.42 1 3

Arnold Broek 2 1 2 2 3.46.43 1 8

Jan Scheenstra 1 1 1 3

Tom van Ravenstein 5 3 3 11

Egbert Vink 3 19.11.41 1 4

Berry Pees 4 2 6

Jens Werth 6 6

Klaas van der Veen 1 1 2 1 4.47.16 1 18.28.08 2 8

Freddie Bouma 3 5 3 2 11.01.5 2 19.04.83 4 19

Jan de Groot 6 6 4 3 19.31.32 6 25

Harm Kolvoort 4 4 4.56.8 2 19.26.80 5 15

Jan Groen 10.58.78 1 18.52.9 3 2.58.02 1 5

Ad Roodhuizen 2 5.03.5 3 3.03.06 2 7

Jan Bos 8 8 7 23

Bert Slagter 9 7 8 24

Peter Wemer 11 10 28.52.28 7 28

Peter Visser 1 16.22.08 1 2

Heerke Postma 2 3 5

Klaas de Haan 5 4 9

Ron Bos 5 5 10

Jebbe Westerbeek 9 6 15

Thijs v.d. Vegt 7 10 17

Jacob Dolstra 9 9 18

Chris Pols 6 6

Eddy Oosterkamp 7 7

Marchel Tissingh 8 8

Jaap van Weenen 10 10

Jan Nijmeijer 4 3 6 6.36.5 1 24.03.99 2 4.32.31 1 17

Jan de Lange 1 1 1 19.33.71 1 4

Gerrit Greven 2 2 1 5

Wim van Oosten 3 3 5 11

Arjen Guikema 2 4 6

Folkert Sterkenburgh 2 2

Thijs Stienstra 3 3
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Puntenklassement persoonlijke records tot 5 juli 2010. 
 
Pupillen Meisjes: 
 1 Amber Bekius 13,5 
 -- Rosalie Tissingh 13,5 
 3 Thirza Kuiper 10,5 
 4 Demi Berger 9 
 -- Sanne Geerders 9 
 6 Marije Roerink 8,5 
 7 Soraya Servage 6,5 
 8 Anne Karlijn Mos 6 
 9 Lysanne Nijmeijer 2,5 
 
Pupillen Jongens: 
 1 Peter Hoekstra 11,5 
 2 Wesley Hoekstra 10,5 
 3 Luuk Geerders 10 
 -- Jarno Kuiper 10 
 -- Kristian Mos 10 
 6 Simon Hermsen 9,5 
 7 Remco Mulder 7,5 
 -- Wolter Nijmeijer 7,5 
 9 Kevin Boes 6 
 -- Klaas Pit 6 
 -- Tijmen Siertsema 6 
 -- Jarmo Visser 6 
13 Simon Ensing 4 
14 Bram Bijdevaate 3,5 
15 Jelle Klein 3 
--- Eric Stuiver 3 
17 Thomas Smits 2 
18 Jorrit Wubben 1 
 
Meisjes C/D: 
 1 Ryanne Bekius 13 
 2 Ellen Jansen 12,5 
 3 Iris Oost 6 
 4 Sandra Boxum 5 
 -- Geesje Nijmeijer 5 
 -- Claudia Oosterkamp 5 
 -- Astrid Wibbelink 5 
 8 Lara van Ravenstein 4,5 
 9 Charlotte Roerink 3,5 
10 Marte Naaktgeboren 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jongens C/D: 
 1 Tim de Boer 9 
 2 Wesley Smid 7 
 3 Nick Rodermond 5,5 
 -- Julian Vreeling 5,5 
 5 Dennis Nieuwenhuis 5 
 6 Ernst Luijten 4 
 -- Obbe Tibben 4 
 8 Jari Woldring 3 
 
A/B-junioren: 
 1 Lowie vd Woude 11,5 
 2 Marco Jonkman 11 
 -- Vincent Spitzen 11 
 4 Jesse Nijboer 6 
 -- Frank Wibbelink 6 
 6 Wieke Nijmeijer 4,4 
 7 Gerdo van Dalen 3 
 8 Allaerd Petter 2 
 -- Pim Wubben 2 
10 Jan de Jong 1,5 
11 Nathan vd Heide 1 
--- Lukas Wijnen  1 
13 Joey Woudstra 0,5 
 
Vrouwen/Vrouwen Masters: 
 1 Tineke Boes 3,5 
 2 Grietje Boxum 2 
 -- Trijntje Dijkstra 2 
 -- Wilma van Galen 2 
 5 Inge Bootsma 1 
 6 Lysbeth Gijsen 0,5 
 
Mannen-Mannen Masters: 
 1 Egbert Vink 3 
 2 Harm Kolvoort 1 
 -- Peter Mulder 1 
 
 



Baanwedstrijd te Chula Vista (USA) op 6 mei 2010. 
 

Mannen Discuswerpen:  Boudewijn Luijten   56.30 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Baanwedstrijd op 13 mei 2010 te Gouda. 
 

Mannen Masters 3000m:   Jan Groen    10.58.78   6
e
 

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

3e Deltion IJsseldelta Baancircuit te Kampen op 14 mei 2010 

          Mannen Masters: 
  

  
 

Jongens B: 
  Discus: Feico Jansma 31.38 2e   

 
Hoog: Vincent Spitzen 1.50 10e 

Jongens A: 
  

  
 

Discus: Marco Jonkman 28.05 9e 

100m: Nathan vd Heide 11.81 2e   
  

Vincent Spitzen 18.14 12e 

200m: Nathan vd Heide 24.75 3e   
 

Kogel: Vincent Spitzen 7.19 8e 

1500m: Lowie vd Woude 4.26.32 7e   
 

Vrouwen Masters: 
  Hoog: Lowie vd Woude 1.60 1e   

 
Kogel: Tineke Boes 6.76 1e 

    
  

 
Discus: Tineke Boes 17.04 1e 

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

Ter Speckebokaal op 15 mei 2010 te Lisse.
 
Mannen Discus:   Boudewijn Luijten   54.43    3

e
 
Vrouwen Hoog:    Nikki Woudstra         1.75    1

e

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

1e B-junioren competitie te Gendringen op 16 mei 2010 

          Jongens: 
   

  
 

Ver: Wesley Smid (JC) 5.06 386 

4x100m: Start '78 51.8 394   
  

Lukas Wijnen 4.14 0 

100m: Lukas Wijnen 14.05 221   
 

Hinkstap: Frank Wibbelink 9.44 269 

400m: Teun de Goede 1.04.00 315   
 

Kogel: Pim Wubben 10.98 530 

800m: Tim de Boer (JC) 2.22.92 415   
  

Marco Jonkman 9.13 0 

1500m: Jesse Nijboer 4.28.63 599   
 

Discus: Pim Wubben 34.75 579 

110m Hor: Wesley Smid (JC) 18.91 518   
  

Marco Jonkman 29.58 0 

 
Frank Wibbelink 20.73 0   

 
Speer: Allaerd Petter 29.05 313 

Hoog: Vincent Spitzen 1.50 394   
  

Vincent Spitzen 28.29 0 

 
Tim de Boer (JC) 1.50 0   

  
Totaal 10e met 4933 punten. 

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

Baanwedstrijd op 20 mei 2010 te Oud-Beijerland. 

 
Mannen Masters 5000m:   Jan Groen    18.52.9    3

e
 

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

Flynth Recordwedstrijde op 22 mei 2010 te Hoorn.
 
Vrouwen: 
400m Horden:    Inge Bootsma    1.10.88    5

e
 

Hoogspringen:   Nikki Woudstra       1.75    2
e

 
Mannen: 
Discuswerpen:   Boudewijn Luijten  54.86   3

e

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

Martini Werpbokaal op 28 mei 2010 te Groningen. 
 
Mannen Masters: 
Kogel: Hans Hes 8.05 1

e
 

Discus: Hans Hes 25.69 2e

Jongens B: 
Kogel: Marco Jonkman 9.18 3

e
 

Discus: Marco Jonkman 30.81 2e
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Instuifwedstrijd op 28 mei 2010 te Apeldoorn. 
 

Vrouwen 400m:   Inge Bootsma   1.05 46    4
e
 

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



Heerenveen Classic op 22 mei 2010 te Heerenveen. 

          Jongens D: 
   

  
 

Meisjes C: 
   80m: Nick Rodermond 12.61 6e   

 
80m: Sandra Boxum 12.11 7e 

 
Julian Vreeling 12.67 8e   

  
Iris Oost 13.36 10e 

 
Obbe Tibben 14.32 13e   

 
600m: Claudia Oosterkamp 1.41.55 2e 

1000m: Nick Rodermond 4.02.72 11e   
  

Ellen Jansen 1.44.44 3e 

 
Obbe Tibben 4.23.57 13e   

 
Ver: Ryanne Bekius 4.07 4e 

Ver: Julian Vreeling 3.89 1e   
  

Iris Oost 3.68 6e 

 
Nick Rodermond 3.47 5e   

 
Kogel: Ryanne Bekius 9.26 1e 

 
Obbe Tibben 3.05 6e   

  
Sandra Boxum 6.98 3e 

Hoog: Julian Vreeling 1.25 2e   
 

Discus: Ryanne Bekius 21.22 1e 

Kogel: Nick Rodermond 6.52 7e   
  

Sandra Boxum 19.81 2e 

 
Obbe Tibben 4.56 9e   

  
Iris Oost 17.41 3e 

Discus: Nick Rodermond 16.31 9e   
 

Jongens B: 
   

 
Obbe Tibben 10.66 13e   

 
1500m: Jesse Nijboer 4.20.95 3e 

Meisjes D: 
   

  
 

Kogel: Marco Jonkman 8.87 2e 

600m: Lara van Ravenstein 2.09.65 8e   
  

Vincent Spitzen 7.27 4e 

Hoog: Lara van Ravenstein 1.10 9e   
 

Discus: Marco Jonkman 28.81 2e 

Jongens C: 
   

  
 

Speer: Vincent Spitzen 25.18 3e 

1500m: Tim de Boer 5.00.02 4e   
 

Mannen Masters: 
  Hoog: Tim de Boer 1.50 3e   

 
Kogel: Hans Hes 7.89 4e 

Kogel: Dennis Nieuwenhuis 8.53 5e   
 

Vrouwen Masters: 
  

 
Lennert Petter 7.22 6e   

 
Kogel: Trijntje Dijkstra 8.61+ 2e 

Discus: Tim de Boer 21.33 7e   
  

Tineke Boes 6.61 3e 

 
Lennert Petter 19.63 9e   

 
Speer: Trijntje Dijkstra 19.62+ 1e 

 
Dennis Nieuwenhuis 19.35 10e   

  
Tineke Boes 14.45 2e 

Jongens A Sprint 2-kamp: 100m: 200m: Vrouwen Masters Sprint 2-kamp: 100m: 200m: 

1e Nathan vd Heide 12.09 24.62 1e Trijntje Dijkstra V50 16.19 34.30+ 

Mannen Masters Sprint 2-kamp: 100m: 200m: 2e Tineke Boes V45 18.21 38.31 

2e Harm Kolvoort M45 13.85 27.35+ 
    Vrouwen Masters Sprint 2-kamp: 100m: 200m: 
    1e Trijntje Dijkstra V50 16.19 34.30+ 
    2e Tineke Boes V45 18.21 38.31 
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

2e CD-competitie op 29 mei 2010 te Assen. 

          Jongens C, 2e divisie: 
  

  
 

Kogel: Nick Rodermond 6.60 342 

4x100m: Start '78 55.79 516   
 

Discus: Obbe Tibben 10.28 96 

100m: Dennis Niewenhuis 15.29 387   
  

Totaal 2e met 3114 punten. 
 800m: Tim de Boer 2.25.92 599   

 
Meisjes C, 1e divisie: 

  100m Hor: Wesley Smid 17.47 520   
 

4x80m: Start '78 45.01 549 

Hoog: Tim de Boer 1.55 663   
 

80m: Sandra Boxum 11.91 480 

Ver: Wesley Smid 4.97 615   
  

Iris Oost 12.15 447 

Kogel: Dennis Niewenhuis 8.18 431   
 

80m Hor: Charlotte Roerink 15.10 394 

Discus: Lennert Petter 19.20 292   
  

Ellen Jansen 15.65 352 

Speer: Lennert Petter 19.19 308   
 

Hoog: Astrid Wibbelink 1.35 499 

 
Totaal 6e met 4331 punten. 

 
  

  
Lara van Ravenstein 1.15 352 

Jongens D, 2e divisie: 
  

  
 

Ver: Sandra Boxum 3.97 412 

4x80m: Start '78 46.60 491   
  

Charlotte Roerink 3.65 348 

80m: Jari Woldring 11.27 575   
 

Kogel: Ryanne Bekius 9.89 517 

1000m: Julian Vreeling 3.42.45 406   
  

Lara van Ravenstein 5.42 269 

80m Hor: Nick Rodermond 17.63 222   
 

Discus: Astrid Wibbelink 19.89 305 

Hoog: Julian Vreeling 1.25 426   
  

Iris Oost 18.23 273 

Ver: Jari Woldring 4.68 556   
 

Speer: Ryanne Bekius 28.81+ 477 

 
Obbe Tibben 3.83 0   

  
Claudia Oosterkamp 18.05 286 

    
  

  
Totaal 4e met 5960 punten. 

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



2e Pupillen Medaillewedstrijd te Sneek op 29 mei 2010. 

     JPC: 40m: Balw.: Hoog: 600m: 

Jarno Kuiper 7.3 17.50 0.95 2.18.0 

Luuk Geerders 7.2 15.30 1.00 2.26.0 

JPB: 40m: Kogel: Ver: Hoog: 

Jarmo Visser 6.6 5.35 3.46 1.05 

Simon Hermsen 7.6 4.07 2.81 1.00 

Klaas Pit 7.1 6.10 3.13 1.00 

MPB: Kogel: Ver: 1000m: Balw.: 

Anne-Karlijn Mos 5.75 3.28 4.28.0 19.78 

JPA1: Ver: Balw.: Kogel: 1000m: 

Simon Ensing 3.83 32.62 6.93 3.44.5 

Remco Mulder 3.01 15.41 4.18 3.57.0 

Wolter Nijmeijer 2.43 11.82 3.61 5.42.0 

JPA2: Hoog: 60m: Ver: Kogel: 

Kristian Mos 1.20 8.7 4.19 7.32 

Eric Stuiver 1.15 10.1 3.33 6.22 

Wesley Hoekstra 1.05 9.4 3.55 6.73 

Kevin Boes 1.00 9.5 3.46 7.27 

Peter Hoekstra 0.90 11.5 2.78 5.28 

MPA1: Hoog: 60m: Balw.: 1000m: 

Rosalie Tissingh 1.10 9.6 22.26 4.03.0 

Amber Bekius 1.00 9.9 22.94 4.17.0 

Demi Berger 0.95 10.1 17.67 4.13.0 

Sanne Geerders 0.90 11.3 11.88 5.15.0 

Thirza Kuiper 0.85 10.7 12.17 3.53.0 

MPA2: Balw.: 60m: Hoog: 1000m: 

Soraya Servage 24.09 8.8+ 1.25 3.41.0 

Marije Roerink 19.92 9.1 1.20 3.59.0 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

4
e
 Deltion IJsseldelta Baancircuit wedstrijd op 2 juni 2010 te Heerde. 

 
Jongens A: 
100m: Nathan vd Heide 12.04 2

e
 

1000m: Lowie vd Woude 2.43.20 3
e
 

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

Werp driekamp op 4 juni 2010 te Steenwijk. 

         Jongens B: Kogel: Punten: Discus: Punten: Speer: Punten: Totaal: Plaats: 

Marco Jonkman 8.84 373 30.13 477 18.66 110 960 5e 

Allaerd Petter 6.71 196 20.08 225 24.65 233 654 6e 

Lennert Petter JC 6.58 184 16.83 131 18.77 112 427 7e 

Meisjes B: Kogel: Punten: Discus: Punten: Speer: Punten: Totaal: Plaats: 

Ryanne Bekius MC 9.66 566 22.29 374 27.53 553 1493 1e 

Sandra Boxum MC 7.26 388 19.82 314 17.00 331 1033 6e 

Iris Oost MC 6.58 333 18.52 280 17.25 337 950 7e 

Mannen Masters: Kogel: Punten: Discus: Punten: Speer: Punten: Totaal: Plaats: 

Hans Spitzen M55 8.98 384 31.71 513 35.46 421 1318 1e 

Feico Jansma M65 8.63 356 31.65 511 26.72 271 1138 2e 

Egbert Vink M40 6.21 150 20.08 225 28.01 295 670 4e 

Hans Hes M65 8.04 309 22.39 288 15.97 48 645 5e 

Vrouwen Masters: Kogel: Punten: Discus: Punten: Speer: Punten: Totaal: Plaats: 

Trijntje Dijkstra V50 7.85 435 21.32+ 351 17.80 350 1136+ 1e 

Grietje Boxum V50 6.39 317 16.71 232 14.76 276 825 2e 

Tineke Boes V45 6.67 340 15.88 209 14.09 258 807 3e 

Jana Posthumus V40 5.35 225 14.92 181 12.37 212 618 4e 



Open Hoogeveense Pupillen Competitie op 5 juni 2010. 

     JPC: Balw.: 600m: Ver: 40m: 

Luuk Geerders 20.01 2.33.7 2.93 9.6 

Jarno Kuiper 18.13 2.29.3 2.94 8.0 

MPA: 1000m: Balw.: 60m: Ver: 

Rosalie Tissingh 3.52.9 25.71 10.1 4.06 

Thirza Kuiper 3.54.7 14.13 11.1 3.06 

Demi Berger 4.20.8 16.45 10.4 3.22 

Sanne Geerders 4.59.9 13.09 11.6 2.88 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

3
e
 Senioren competitie op 6 juni 2010 te Hoorn. 

 
Vrouwen Hoogspringen:  Nikki Woudstra    1.80   1

e
. 

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

Baanwedstrijd op 10 juni 2010 te Naaldwijk. 
 

Mannen Masters M50, 5000m:   Jan Groen    18.57.4   1
e
 

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

3e BCNN wedstrijd te Hoogeveen op 11 juni 2010. 

          Meisjes D: 
   

  
 

Jongens B: 
   Hoog: Lara van Ravenstein 1.25 2e   

 
Kogel: Marco Jonkman 8.58 2e 

Kogel: Lara van Ravenstein 6.08 5e   
 

Discus: Marco Jonkman 26.66 2e 

Meisjes C: 
   

  
 

Meisjes B: 
   400m: Ellen Jansen 1.06.32 1e   

 
400m: Wieke Nijmeijer 1.33.67 2e 

800m: Geesje Nijmeijer 3.15.60 5e   
 

Kogel: Wieke Nijmeijer 5.70 2e 

Hoog: Astrid Wibbelink 1.35 4e   
 

Discus: Wieke Nijmeijer 10.71 1e 

Kogel: Ryanne Bekius 9.86 1e   
 

Vrouwen: 
   

 
Geesje Nijmeijer 4.03 4e   

 
400m: Inge Bootsma 1.03.73 2e 

Discus: Ryanne Bekius 20.89 2e   
 

Vrouwen Masters: 
  

 
Geesje Nijmeijer 6.99 3e   

 
Kogel: Tineke Boes 6.40 3e 

    
  

 
Discus: Tineke Boes 17.98 3e 

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

Gouden Spike op 12 juni 2010 te Leiden. 
Vrouwen: 
Hoog: Nikki Woudstra 1.79 3e

Mannen: 
Discus: Boudewijn Luijten 54.26 4e

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

2e B-Junioren competitie op 12 juni 2010 te Wageningen. 

          Jongens: 
   

  
 

Hoog: Vincent Spitzen 1.50 394 

4x100m: Start '78 50.79 446   
  

Tim de Boer 1.45 0 

100m: Jan de Jong 13.32 336   
 

Ver: Wesley Smid 5.27 437 

 
Lukas Wijnen 13.70 0   

  
Jan de Jong 4.97 0 

400m: Lukas Wijnen 1.05.16 284   
 

Hinkstap: Frank Wibbelink 9.58 286 

800m: Tim de Boer 2.17.79 480   
 

Kogel: Pim Wubben 11.37 557 

1500m: Jesse Nijboer 4.19.91 660   
  

Marco Jonkman 9.23 0 

110m Hor: Wesley Smid 18.35 557   
 

Discus: Marco Jonkman 28.79 446 

 
Frank Wibbelink 21.27 0   

 
Speer: Vincent Spitzen 28.45 303 

    
  

  
Totaal 11e met 5186 punten. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Martinibokaal op 18 juni 2010 te Groningen. 

Jongens B: 
Kogel: Marco Jonkman 8.85 4

e
 

Discus: Marco Jonkman 30.09 3e

Vrouwen: 
400m Hor: Inge Bootsma 1.10.95 1e

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



Gebiedsfinale CD-competitie op 19 juni 2010 te Assen. 

          Meisjes C, 1e divisie: 
  

  
 

Jongens D, 2e divisie: 
  4x80m: Start '78 45.26 540   

 
4x80m: Start '78 46.55 493 

80m: Anne-Rim Romp 11.49+(MD) 541   
 

80m: Jari Woldring 10.89 637 

 
Sandra Boxum 11.93 477   

  
Ernst Luijten 11.79 0 

1000m: Claudia Oosterkamp 3.08.84 627   
 

1000m: Julian Vreeling 3.44.81 393 

 
Ellen Jansen 3.20.00 546   

 
80mHor: Ernst Luijten 15.93 331 

80mHor: Ellen Jansen 14.79 419   
  

Nick Rodermond 17.87 0 

Hoog: Astrid Wibbelink 1.35 499   
 

Hoog: Julian Vreeling 1.30 462 

Ver: Anne-Rim Romp 4.24 466   
 

Ver: Jari Woldring 4.17 452 

 
Sandra Boxum 3.94 406   

 
Kogel: Nick Rodermond 6.50 336 

Kogel: Ryanne Bekius 9.90 518   
 

Discus: Obbe Tibben 9.54 76 

 
Geesje Nijmeijer 3.75 150   

  
Totaal 5e met 3180 punten. 

 Discus: Astrid Wibbelink 16.80 245   
     

 
Geesje Nijmeijer 6.87 0   

     Speer: Ryanne Bekius 29.12+ 481   
     

 
Claudia Oosterkamp 17.30 271   

     

 
Totaal 5e met 6186 punten. 

 
  

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

European Team Championships First League op 20 juni 2010 te Budapest. 
 

Vrouwen Hoogspringen:   Nikki Woudstra   1.75   11e 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

2e A-junioren competitie op 20 juni 2010 te Emmeloord. 

          Jongens: 
   

  
 

Hoog: Joey Woudstra 1.70 587 

4x100m: Start '78 50.65 452   
 

Hinkstap: Frank Wibbelink 10.01 339 

400m: Frank Wibbelink 1.03.36 333   
 

Kogel: Pim Wubben 10.55 500 

800m: Lowie vd Woude 2.07.39 627   
 

Discus: Pim Wubben 31.34 504 

3000m: Jesse Nijboer 9.13.07 712   
 

Speer: Gerdo van Dalen 36.29 434 

110m Hor: Joey Woudstra 19.95 452   
  

Totaal 7e met 4970 punten. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

2e Masters competitie op 20 juni 2010 te Enschede. 

          Vrouwen, 1e divisie: 
  

  
 

Mannen, 2e divisie: 
  4x100m: Start '78 1.08.79+(V45) 100   

 
Zw. Estafette: Start '78 2.45.51 371 

100m: Trijntje Dijkstra 15.51 295   
 

100m: Peter Mulder 14.17 203 

 
Tineke Boes 17.61 0   

 
400m: Egbert Vink 1.13.31 93 

800m: Lysbeth Gijsen 2.55.89 429   
 

800m: Egbert Vink 2.41.43 216 

3000m: Ina Gerding 16.28.53 35   
 

1500m: Klaas vd Veen 4.50.20 463 

Hoog: Tineke Boes 1.00 58   
 

Ver: Peter Mulder 4.12 146 

Ver: Lysbeth Gijsen 4.46+ 543   
 

Kogel: Hans Hes 8.09 313 

Kogel: Grietje Boxum 7.18 382   
 

Discus: Hans Spitzen 32.05 520 

Discus: Grietje Boxum 17.61 256   
 

Speer: Hans Spitzen 36.13 431 

 
Totaal 7e met 2098 punten. 

 
  

  
Totaal 10e met 2756 punten. 

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

Nederlands Kampioenschap Junioren A/B op 25/27 juni 2010 te Zwolle. 

          Jongens A: 
  

  
 

Jongens B: 
   100m: Nathan vd Heide 11.83 serie   

 
3000m: Jesse Nijboer 9.14.18 7e 

200m: Nathan vd Heide 24.60 serie   
 

Meisjes B: 
   

    
  

 
1500m: Claudia Oosterkamp 5.06.62 15e 

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



3e Pupillen Medaillewedstrijd op 26 juni 2010 te Heerenveen. 

     JPC: 40m: Ver: Hoog: 
 Luuk Geerders 7.1 3.38 1.05+ 
 Jarno Kuiper 7.8 3.08 0.95 
 JPB: Ver: Balw.: Kogel: 1000m: 

Jarmo Visser 3.39 18.78 5.96 4.21.9 

Klaas Pit 3.35 19.83 5.37 4.06.0 

MPB: 40m: Hoog: Balw.: 1000m: 

Anne-Karlijn Mos 6.8 1.10 22.79 4.33.2 

JPA1: Hoog: 60m: Balw.: 
 Wolter Nijmeijer 0.90 13.9 11.11 
 MPA1: Kogel: 60m: Hoog: Ver: 

Rosalie Tissingh 5.91 9.9 1.15 3.93 

Demi Berger 5.71 10.2 1.00 3.37 

Amber Bekius 5.71 9.9 1.05 3.57 

Thirza Kuiper 4.71 10.7 0.90 3.16 

Sanne Geerders 4.54 11.0 0.95 3.16 

JPA2: Ver: Kogel: Balw.: 1000m: 

Wesley Hoekstra 3.63 5.85 23.80 3.49.0 

Kristian Mos 3.61 6.37 33.34 3.43.0 

Bram Bijdevaate 3.34 5.35 21.30 4.08.5 

Kevin Boes 3.32 7.33 28.46 4.51.3 

Eric Stuiver 3.00 6.50 20.35 3.55.3 

Peter Hoekstra 2.98 5.13 14.13 5.00.8 

MPA2: 60m: Ver: Hoog: Kogel: 

Soraya Servage 9.0 4.16 1.35 8.03 

Marije Roerink 9.2 3.98 1.30 5.59 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

5e Deltion IJsseldelta Baancircuit op 30 juni 2010 te Kampen. 

          Jongens B: 
   

  
 

Jongens A: 
  Hoog: Vincent Spitzen 1.45 2e   

 
800m: Lowie vd Woude 2.04.54 3e 

Polshoog: Vincent Spitzen 1.80 3e   
 

Vrouwen Masters: 
  Kogel: Pim Wubben 11.92 1e   

 
Kogel: Tineke Boes 6.45 1e 

 
Marco Jonkman 9.51 3e   

  
Jana Posthumus 5.78 2e 

Discus: Pim Wubben 37.00 2e   
 

Discus: Tineke Boes 17.41 1e 

 
Marco Jonkman 29.29 5w   

  
Jana Posthumus 15.61 2e 

Meisjes B: 
   

  
     400m: Ellen Jansen 1.05.32 5e   
     ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Keienmeeting op 3 juli 2010 te Uden. 

 
Vrouwen Hoogspringen:  Nikki Woudstra    1.83   3

e
. 

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

Uitslag Open NNK Meerkamp op 3 en 4 juli 2010 te Stadskanaal. 

             
 

JC 100m Ver Kogel Hoog 100mh Discus Speer 1000m ptn 

  
13 Tim de Boer 14.09 4.19 8.59 1.50 20.30 24.07 33.84 3.01.80 4016 

  
 

JB 100m Ver Kogel polsh 110mh Discus Hoog Speer 1500m ptn 

 
4 Frank Wibbelink 13.80 4.55 6.89 2.00 20.22 17.79 1.44 18.96 5.48.05 2451 

 
5 Vincent Spitzen 15.58 4.05 7.43 1.80 dq 19.61 dnf 26.50 5.59.31 1557 

 
 

JA  100m Ver Kogel Hoog 400m 110mh Discus polsh Speer 1500m ptn 

4 Lowie vd Woude 12.96 4.86 7.78 1.69 58.38 20.90 22.00 1.80 29.92 4.37.89 3877 

             



Uitslag Open NNK Meerkamp op 3 en 4 juli 2010 te Stadskanaal, vervolg: 

             

 

Mannen Masters 100m Ver Kogel Hoog 400m hord. Discus polsh Speer 1500m ptn 

4 Egbert Vink 15.19 3.72 7.05 1.24 70.45 dnf 17.53 dnf 25.60 5.32.80 2324 

5 Jan Nijmeijer 19.30 2.63 4.96 1.09 93.87 48.74+ 11.89 dnf 11.33 6.40.54 1439 

 
MD 60mh Hoog Speer Ver Kogel 600m ptn 

    
21 Lara v Ravenstein 17.77 1.20 8.09 3.34 6.01 2.09.13 1360 

    
 

MC 80mh Hoog Kogel 150m Ver Speer 600m ptn 

   
10 Ellen Jansen 14.79 1.35 7.13 21.58 4.01 17.36 1.43.92 3100 

   
19 Ryanne Bekius 16.50 1.25 9.25 23.24 4.07 29.33+ 2.21.85 2705 

   
26 Astrid Wibbelink 19.25 1.35 6.93 24.64 3.77 dnf 2.12.43 1944 

   
27 Geesje Nijmeijer 24.60 1.15 3.90 27.70 2.43 8.73 2.15.08 1072 

   
 

MB 100mh Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m ptn 
 

  
11 Nikki Groen 21.41 1.16 5.42 32.31 3.59 12.78 3.07.19 1714 

   
12 Wieke Nijmeijer 30.34 0.90 5.28 37.98 2.84 11.18 3.41.81 629 

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



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

dinsdag 11 mei Meppel 1e dag loop 4-daagse dinsdag 25 mei Meppel  3e dag loop 4-daagse

H 6km 5e Gerjan Petter 23.21 H 6km 3e Gerjan Petter 22.56

D 6km 3e  Simone Westerbeek  30.35 D 6km 6e Simone Westerbeek 30.28

H40 10km 3e Freddie Bouma 39.00 8e Willeke Lubbinge 30.57

H50 10km 1e Klaas van der Veen 37.42 H40 10km 3e Freddie Bouma 39.03

  3e  Ad Roodhuizen  40.09 H50 10km 1e Ad Roodhuijzen 37.34

  12e  Jan Bos 45.14 D 10km 2e Ivonne Wessels 47.49

D35 10km  6e  Willeke Lubbinge  54.50

    zaterdag 29 mei Stiens

mei Paramaribo (Suriname)  H60 10,5km 4e Arjen Guikema 50.00

H 10km  17e  Stefan Postma  40.38 D45 10,5km 4e Adri Sluis 56.30

zaterdag 15 mei Papendrecht dinsdag 1 juni Meppel 4e dag loop 4-daagse

H50 15km  6e  Jan Groen  59.20 H 6km 3e Gerjan Petter 23.37

11e Egbert Vink 28.38

zaterdag 15 mei Luxemburg D 6km 6e Simone Westerbeek 31.05

H50 maraton 2e Ad Roodhuizen  3.03.06 H40 10km 10e Freddie Bouma 45.46

H40 1-2 mar Egbert Vink 1.38.44 H50 10km 1e Klaas van der Veen 37.33

Tom van Ravenstein 1.51.29 2e Ad Roodhuijzen 39.05

H50 1-2 mar  Peter Wemer  2.27.16 5e Gerrit Greven 41.39

H65 1-2 mar 8e Wim van Oosten 1.58.58 11e Jan Bos 44.01

D35 10km 10e Willeke Lubbinge 54.48

zondag 16 mei Nijmegen  Mariekenloop  

D40 10km 160 Annelies van Buiten  54.21 zaterdag 5 juni Maasdijk

D45 10km 122 Aetske Oenema 54.22 H50 15km 7e Jan Groen 1.04.12

521 Loes Struik 1.04.04

D55 10km  38e Jacqueline Ketel 56.20 zaterdag 5 juni St.Jacobiparochie

D60 10km 14e  Henny Lukens 58.18 D35 10km 3e Adri Sluis 55.36

Ds 5km 140  Sandra Boxum  25.03

D45 10km 327  Grietje Boxum  33.22 zondag 6 juni Ruinen

 H 10km 1e Jan Scheenstra 34.41

dinsdag 18 mei Meppel  2e dag loop 4-daagse H40 5km Freddie Bouma 19.42

H 6km 4e Gerjan Petter 22.57 H50 5km 15e Anne Bartelds  60+ 26.13

D 6km  4e  Simone Westerbeek  30.24 D 5km 7e Sandra Boxum 24.27

H 10km  1e  Jan Scheenstra  33.49 D40 5km 18e Grietje Boxum 34.16

H40 10km 2e Freddie Bouma 38.03

H50 10km 1e Klaas van der Veen 37.39 zondag 6 juni Leeuwarden

17e  Ad Roodhuizen  48.22 D marathon 6e Wilma van Galen 3.50.49

D35 10km 6e  Willeke Lubbinge  54.09 D 1/2 mar 10e Tiny de Jong 2.04.31

  H40 1/2 mar 95e Tom van Ravenstein 2.02.08

vrijdag 21 mei Kraggenburg/Leeuwenronde  

H 1-2 mar 12e  Ron Bos 1.33.13 woensdag 9 juni Bolsward

24e  Freddie Bouma  1.38.02 H uurloop 6e Jan de Groot 14001

D 1-2 mar 2e  Wilma van Galen  1.38.03

6e  Toos de Vries  1.46.32 zaterdag 12 juni Zwolle

D 11km 4e  Tiny de Jong  53.59 Hrecr 1/2 mar 516e Chris Pols 1.41.35

5e  Annelies v Buiten  54.26 1102e Willem Fokkert 1.52.06

  1121e Jaap v Weenen 1.52.28

vr 21/ma24mei Apeldoorn  4/daagse  H 4 mijl 4e Stefan Postma 22.34

H40 60km 23e Jebbe Westerbeek  5.11.04 41e Egbert Vink 27.10

H50 60km 2e  Klaas van der Veen  4.06.12 D 4 mijl 117e Henny Lukens 36.36

   128e Hilda Knol 37.06

zaterdag 22 mei Marum  omloop  176e Angelica Braam 37.59

H 10km 4e  Stefan Postma  35.32 540e Lucia Oetsen-Duiven 39.39

H  5km 1e  Heerke Postma  18.38

     zaterdag 12 juni Hoeve a/d weg Diever

Deze pagina is alleen mogelijk als de uitslag H40 20,4km 2e Jan de Groot 1.31.42

van een  wedstrijd bekend is bij ons. H50 20,4km 3e Gerrit Greven 1.34.57

Geef daarom uw gelopen tijd aan ons door. H40 10,2km 5e Freddie Bouma 48.40

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 7 juli 2010, zie clubblad mei 2010, of www.start78.nl

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

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

09 juli STEENWIJK baan 2e medaillewedstrijd alle klassen 18.45 uur

09 juli Utrecht baan senioren/masters/junioren-AB (instuif) 19.00 uur

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

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

14 juli Gieten wegloop 42,2km-21,3km 11.00 uur

14 juli Putten wegloop 20km-15km-10km-5km-4km-2km-1km 19.15 uur

14 juli Voorthuizen wegloop 10km-5km-1,8km-1,4km-0,7km 15.30 uur

16 juli STEENWIJK baan senioren/masters/junioren-ABCD 19.00 uur

17 juli Diever wegloop 42,2km-30km-20km-10km 17.00 uur

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

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

25 juli Broekland wegloop 10km-5km-2,4km-0,9km 11.00 uur

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

28 juli Gasselte wegloop 42,2km-21,1km 11.00 uur

30 juli Utrecht baan senioren/masters/junioren-AB (instuif) 19.00 uur

31 juli Ulrum wegloop 21,1km-10km 14.00 uur

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

03 augustus Diever wegloop 10km-5km-2,5km 19.30 uur

04 augustus Gasselte wegloop 42,2km-21,2km 11.00 uur

06 augustus Dalfsen wegloop 21,1km-10km-5km-2,5km-0,9km 18.00 uur

07 augustus BLOKZIJL Kolkloop, wegloop 8km-5,4km-1,5km-1km-0,5km 18.00 uur

10 augustus Diever wegloop 10km-5km-2,5km 19.30 uur

11 augustus Gasselte wegloop 42,2km-20,9km 11.00 uur

14 augustus De Blesse wegloop 10km-5km-1km 17.00 uur

14 augustus Oude Willem wegloop 21km-16km-10km-8km-6km-3km 11.00 uur

17 augustus Diever wegloop 10km-5km-2,5km 19.30 uur

18 augustus Drouwen wegloop 42,2km-21,1km 11.00 uur

18 augustus STEENWIJK Wallenloop, wegloop 10km-5km-2km 19.00 uur

19 augustus Marknesse wegloop 10km-7,5km-5km-2,5km 19.00 uur

19 augustus Ens wegloop 10,2km-7,6km-5,1km-2,5km 19.15 uur

21 augustus Amsterdam baan junioren-C (C-spelen) 10.00 uur

21 augustus Bovensmilde wegloop 21,1km-10km-6km 14.00 uur

21 augustus Harderwijk baan senioren/masters/junioren-AB instuif-6e Deltion 19.00 uur

21 augustus Hollandscheveld wegloop 10km-5km-2,5km-2km 18.00 uur

21 augustus Zwartsluis wegloop 12,5km 18.30 uur

22 augustus Amsterdam baan junioren-C (C-spelen) 10.00 uur

24 augustus Diever wegloop 10km-5km-2,5km 19.30 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.    



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

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

25 augustus Drouwen wegloop 42,2km-21,1km 11.00 uur

25 augustus Harlingen wegloop 21,1km-15km-10km-5km 19.00 uur

26 augustus De Wijk wegloop 10km-5km-2,5km-1km 17.45 uur

26 augustus Zwolle baan senioren/masters/junioren-AB werpen (instuif) 19.15 uur

27 augustus Apeldoorn baan senioren/masters/junioren-ABCD (instuif)

27 augustus STEENWIJK baan 3e medaillewedstrijd alle klassen 18.45 uur

27 augustus Utrecht baan senioren/masters/junioren-AB (instuif) 19.00 uur

28 augustus Amersfoort baan senioren/masters/junioren-AB meerkampen 11.00 uur

28 augustus Amersfoort baan junioren-CD 11.00 uur

28 augustus Sibculo klimcross 12km-6km-3km 12.00 uur

28 augustus Sneek wegloop 20km-10km-5km 16.45 uur

28 augustus Ter Apel wegloop/bosloop 50km-33km-18km 09.30 uur

28 augustus Ter Apel wandeltocht 30km-15km 09.00 uur

29 augustus Amersfoort baan senioren/masters/junioren-AB meerkampen 10.00 uur

29 augustus Amersfoort baan senioren/masters/junioren-AB 11.00 uur

31 augustus Diever wegloop 10km-5km-2,5km 19.30 uur

31 augustus Zwolle wegloop 10km-5km 19.00 uur

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

01 september Britsum wegloop 16,1km-10km-5km 19.00 uur

01 september Zuidwolde wegloop 10km-5km-2,5km-1km 18.00 uur

04 september Appelscha bosloop 21,1km-10km-5km-2km 11.00 uur

04 september Leeuwarden baan NNK pupillen 11.00 uur

05 september Amsterdam baan D-spelen (alleen voor D-junioren) 11.00 uur

05 september Bolsward wegloop 5km-3km 14.30 uur

05 september Reahus (bij Sneek) wegloop 9km-6km-3km 14.00 uur

05 september Ruinerwold wegloop 10km-5km-2km-1km 17.25 uur

08 september Bolsward wegloop 10,4km 19.00 uur

10 september Nijverdal baan junioren werpen 18.45 uur

10 september STEENWIJK baan 4e medaillewedstrijd alle klassen 18.45 uur

11 september Berlikum wegloop 16,1km-8km-4km 14.30 uur

11 september Emmeloord wegloop 12,8km-1,6km 14.00 uur

11 september Haaksbergen baan junioren-CD/pupillen 11.30 uur

12 september Burgum wegloop 16,1km-10km-5km-2,5km 13.00 uur

15 september Sneek wegloop 10km 19.00 uur

17 september Wageningen baan senioren/masters/junioren-AB 19.00 uur

18 september Echten wegloop 47km in estafettevorm (4 tot 7 personen) 12.00 uur

18 september Gemert baan NK meerkamp junioren-B en meerkamp jun-CD

18 september Hattem weglooop 21,1km-14,3km-7km-5km-1km 15.35 uur

18 september Leeuwarden baan senioren/masters/junioren 5e BCNN 10.00 uur

19 september Gemert baan NK meerkamp junioren-B en meerkamp jun-CD

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.    


