


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, 
 
Zo de vakantie zit er weer op. Langzaam gaan we naar de 
herfst toe en wordt het alweer te donker om ‟s avonds in het 
bos te trainen. In de redactie is ook nog heugelijk nieuws te 
vermelden. Sietske is namelijk zwanger. Wij wensen haar 
een goede zwangerschap toe. 
 
Wij hopen dat jullie genoten hebben van het dikke 
zomernummer. Voor jullie ligt ook nu weer een goed gevulde 
starter. Wat kunnen jullie zo al lezen in deze starter: 
 
Speedy stelt ook deze keer weer iemand aan ons voor. En 
Rosalie Tissingh is op atletiekkamp geweest in haar 
zomervakantie. Erg leuk om dat in je vakantie te gaan doen! 
Het paaltje laat ook weer van zich horen.  
Een verslag van de Wallenloop, die succesvol is verlopen. 
De 4-daagse van Nijmegen is ook weer gelopen door een 
aantal mensen. Petje af voor deze prestatie! Ik doe het ze 
niet na.  
Natuurlijk alle vaste rubrieken: rode wijn.., gerstenat.., 
woensdagavondpret, het estafettestokje. 
 
Op 24 september wordt er een vrijwilligersavond gehouden. 
Erg gezellig. Dus alle vrijwilligers geef je op en maak er een 
gezellige avond van! 
 
 
 
Wij wens u veel leesplezier toe. 
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Van de voorzitter 
door Hendrik-Jan Doevendans 

 
Leden, 
De zomer is weer voorbij. Dat betekent dat 
de meesten van jullie inmiddels weer aan de 
slag zijn op het werk of op school. Ook het 
bestuur heeft een relatief rustige periode 
achter de rug en ook wij gaan er weer volop 
tegenaan. Ook sportief ben ik weer een 
beetje begonnen na de zomer. Af en toe 
loop ik weer eens een stukje. Ik moet 
zeggen dat het me niet meevalt, het kost me 
meer moeite dan ik had voorzien. Kalm aan 
en volhouden maar, dan loop ik straks weer 
lekker soepel. Laat ik hopen op nog een 
mooie nazomer, dat motiveert. Daar moet ik 
wel bij zeggen dat ik me voor wat betreft 
hardlopen nog nooit door slecht weer heb 
laten tegenhouden, maar ja, mooi weer is 
wel leuker… 
 
Een aantal weken geleden bereikte mij het 
bericht dat een uit Steenwijk afkomstige 
hardloper, overigens geen lid van de 
vereniging, tijdens het hardlopen is 
overleden aan hartklachten. Hierbij mijn 
condoleances aan eventuele familie en 
bekenden van deze persoon die dit stukje 
lezen. Bij sommige mensen roept zo‟n 
verdrietige gebeurtenis wel eens de vraag 
op of hardlopen eigenlijk wel gezond is. 
Zonder in te gaan op deze individuele 
gebeurtenis ( ik ken de persoon en de 
omstandigheden niet, en ben ook niet 
medisch onderlegd)wil ik daar wel iets over 
zeggen. De gezondheid van hardlopen laat 
zich nog niet zo gemakkelijk duiden. 
Hardlopen, en bewegen in het algemeen 
zorgt ervoor dat je lijf in goede conditie raakt 
en dus tegen een stootje kan. Dat is 
uitermate gezond. Er zijn echter allerlei 
omstandigheden waaronder sporten niet zo 
gezond is. Sporten moet je doen met mate, 
en combineren met een gezonde leefstijl. 
Niet roken, gezond eten, voldoende rust 
nemen, dat soort dingen. Verder is je 
lichamelijke gesteldheid erg belangrijk. 
Wanneer je zwaarlijvig bent is het raadzaam 
om met een arts te overleggen wat je lijf kan 
hebben. Wanneer je een hoog 
cholesterolgehalte hebt ook. Wanneer je wat 
ouder bent en in jaren niet veel aan sport 
hebt gedaan is het ook raadzaam om 
voorzichtig te beginnen. Kortom: ga 
verstandig met je lijf om. Luister naar je lijf 
en naar je trainer. Harm Bakker zei ooit 

tegen mij: „Hendrik-Jan, je moet nooit te gek 
trainen. Elke training moet je afsluiten met 
een lekker gevoel zodat je weer zin hebt in 
de volgende training.‟ Een beter advies heb 
ik zelden gehad. 
Beginnende hardlopers die in een 
risicocategorie vallen (bijvoorbeeld 
zwaarlijvig, hogere leeftijd, hoog cholesterol, 
bijzonder medicijngebruik) krijgen van onze 
trainers het advies om eens met een 
sportarts te gaan praten. Dit uiteraard om 
overbelasting te voorkomen. 
De conclusie is: hardlopen is een gezonde 
bezigheid. Alleen al omdat je lekker buiten 
bent in weer en wind bouw je een flinke 
weerstand op. Bovendien breng (en houd) je 
je lichaam in goede conditie, en dat zorgt 
ervoor dat je een stootje kunt hebben. Let er 
wel op dat je het niet te gek maakt. Luister 
naar je lijf, eet gezond en neem voldoende 
rust. Val je in een risicocategorie, of voel je 
je naar na of tijden het hardlopen, praat dan 
met een arts. Incidenten zijn daarmee nooit 
uit te sluiten, maar je kunt wel de kans erop 
verkleinen. 
Tenslotte hebben we voor het geval het mis 
gaat tijdens wedstrijden een AED bij de hand 
en bieden we trainers en vrijwilligers die 
daar prijs op stellen periodiek een 
reanimatiecursus aan. 
 
Iets leukers dan. Op vrijdag 24 september 
houden we een vrijwilligersavond. Zie op de 
website voor meer informatie. 
 
Komend najaar doen we weer mee aan de 
Grote Club Actie. Ik doe een beroep op 
iedereen om zoveel mogelijk loten te 
verkopen, en op die manier geld voor de 
club te verdienen! 
 
Reminder: wanneer een lid gedurende 
langere tijd ziek of geblesseerd is, kun je die 
door de club een kaartje laten sturen. Geef 
het even door aan Rob van der Wel, hij zorgt 
dan dat er namens de club een attentie 
wordt bezorgd. 
 
Al met al wens ik jullie allemaal de komende 
tijd gezond sportplezier. 
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Grote Club Actie 
 
Net als eerdere jaren zal Start‟78 weer 
deelnemen aan de Grote Club Actie. Dit is 
belangrijk voor de financiën van onze 
vereniging. Het bestuur van Start‟78 
verzoekt alle leden dan ook om daar ook dit 
jaar weer een steentje aan bij te dragen. 
Voor de jeugd gaat dat via een intekenlijst 
(zie het volgende stukje). Volwassen leden 
vragen wij om tenminste één lot van de 
Grote Club Actie te (ver)kopen.  
Anders dan voorgaande jaren worden er 
geen loten meer verspreid via de Starter, 
ook hoeven de loten niet meer contant te 
worden betaald. Dit jaar maken we namelijk 
gebruik van verkoop van de loten via 
automatische incasso. Een belangrijk 
voordeel is dat onze 
jeugdleden/lotenverkopers niet meer met 
geld over straat hoeven. Ook hoeven deze 
leden maar één keer op pad. Wel is het van 
belang dat we zovéél mogelijk loten 
verkopen. Onze vereniging kan deze 
inkomsten namelijk goed gebruiken. 
 
Om loten te kopen kan je naam, adres, 
bankrekeningnummer, gewenst aantal loten 
en handtekening invullen op de intekenlijsten 
bij de trainers van de loopgroepen of bij één 
van de jeugdleden die ook langs de deuren 
gaan. 
 
Mocht je geen lotenverkoper zijn 
tegengekomen en wil je toch loten kopen, 
neem dan even contact op met 
ondergetekende. 
 
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking. 
 
Niek Wijnen (n.wijnen@hetnet.nl) 
Tel. 0521 514 965 
 
 

Grote Club Actie - De 
jeugd op stap voor 

Start‟78 en een zakcentje 
 
Vanaf 11 september is het weer zover. Dan 
start de lotenverkoop voor de grote 
clubactie. De grote clubactie is een loterij 
waarbij leden van verenigingen zelf op pad 
gaan om loten voor € 3,00 per stuk te 
verkopen. Deze loten verkopen zij aan 
sponsors van hun vereniging die op hun 

beurt kans maken op prachtige prijzen. Per 
lot blijft er € 2,40 voor de vereniging over. 
Dat is dus 80% winst!  
 
Het geld kan door Start‟78 ondermeer wordt 
gebruikt voor de aanschaf van 
atletiekmateriaal zoals speren en kogels, 
maar kan ook worden gebruikt voor verdere 
verbetering van de faciliteiten voor de 
atleten, voor uitbreiding en verbetering van 
ons trainersteam en de organisatie van nog 
meer activiteiten voor onze jeugd.  
Kortom, hoe meer loten we als vereniging 
kunnen verkopen hoe beter we onze sport 
kunnen uitoefenen. 
 
In tegenstelling tot vorig jaar gaan we nu de 
loten verkopen via automatische incasso. 
Een belangrijk voordeel is dat de jeugdleden 
niet meer met geld over straat hoeven. Ook 
hoeven de jeugd leden nu maar één keer op 
pad. 
 
Net als vorig jaar kun je ditmaal zelf ook 
weer een aardig zakcentje verdienen. Voor 
ieder lot dat je verkoopt mag je € 0,25 zelf 
houden. Bij 20 loten incasseer je al € 5,-. 
Hoe meer loten je verkoopt, hoe meer je 
verdient. Zo worden we er allemaal beter 
van!  
 
Begin september zullen alle jeugdleden via 
de trainer een intekenlijst krijgen. Op 
zaterdag 11 september mogen de 
lotenverkopers met deze intekenlijsten op 
pad. Hierop moet  naam, adres, aantal loten, 
bankrekeningnummer en handtekening van 
de lotenkopers worden vermeld.  
 
De kopers ontvangen niet zoals voorgaande 
jaren een tastbaar lot, maar hun lotnummer 
komt op hun bankafschrift  te staan op het 
moment dat het bedrag wordt afgeschreven. 
Deze lijsten dienen vóór 9 oktober weer te 
worden ingeleverd bij de trainer. Vervolgens 
worden alle verkoopgegevens verwerkt en 
ontvangen de lotenkopers hun lotnummer bij 
de automatische incasso.  
De trekking van de loterij is op 25 november. 
 
 
Niek Wijnen (n.wijnen@hetnet.nl)  



 

september 2010  5 

Clubkleding 
door Rob van der Wel 

 
Nu de herfst er weer aankomt heb ik bij onze 
leverancier van clubkleding een aantal 
trainingspakken besteld. Uitstekende 
kwaliteit en niet voorzien van uitbundige 
reclame. 
De broek is voorzien van ritsen over de 
gehele lengte. Ze zijn te koop voor € 110,-. 
 
Ook heb ik enkele atletiekpakken besteld. Je 
merkt amper dat je deze uiterst elastische 
pakken draagt! Alles uiteraard in de 
clubkleren en alleen voorzien van ons 
Start‟78 logo.  
Deze pakken kosten € 60,-. 
 
Bestellen bij Rob van der Wel. Een aantal 
pakken heb ik op voorraad, net als t-shirts, 
topjes en korte broeken. 
 

Wijnactie 
door Rob van der Wel 

 
De dagen worden korter en de avonden dus 
langer. Wat is er heerlijker om in de nazomer 
te genieten van een heerlijk glaasje wijn. Bij 
onze leverancier heb ik een aantal flessen 
wijn (rood, rosé en wit) op de kop kunnen 
tikken die voor een lage prijs in de kantine 
kunnen worden gekocht. De prijs is € 3,50 
per fles. Wanneer je een doosje van 6 
flessen koopt dan betaal je er maar 5, per 
doos dus € 17,50. Proost!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jarig in september 
 

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

september     

4-9 Kristian Mos 15-9 Hendrik-Jan Doevendans 22-9 Jim Moesker 

4-9 Marina Petiet 15-9 Bert Slagter 23-9 Peter Weerman 

6-9 Pascal de Lange 15-9 Koen de Vries 24-9 Stefan Boers 

9-9 Gerdo van Dalen 15-9 Wea ter Wal 26-9 Margreet Eeuwes 

10-9 Tom van Ravenstein 16-9 Anne Bartelds 27-9 Anouk Boersma 

10-9 Joke van de Veen 18-9 Gert Vos 28-9 Harm Bakker 

11-9 Quint Liezen 20-9 Kimberly Huismans 30-9 Rita Toeter 

12-9 Janny Petter 21-9 Ernst Luijten 30-9 Rob van de Wel 

13-9 Margot Hofstee 21-9 Nick Rodermond   

 
nieuwe leden   

Pier Antuma - Recreant  Joyce Petter - Pupil B 

Martine Bos - Recreant  Anne-Rim Romp - Junior D 

Astrid Dirkzwager - Recreant  Wianne Schipper - Pupil B 

Wilma Kuiper - Recreant  Wolter van der Veen - Master 

Peter Mulder - Master  Nienke Vellinga - Recreant 

Mathijs Mulder - Minipupil  Luz Visser - Pupil A 

Evri Penning - Junior D  Jens de Werth - Recreant 
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Start '78 organiseert een gezellige 
 

 

 

op  Vrijdag 24 september 2010 
van 19.00 tot 24.00 uur 
 
 
In de kantine van Start '78 is een 
warm/ koud buffet en een hapje 
en drankje 
 
 
 
Ben je 16 jaar of ouder en heb je een of meerdere 
keren geholpen bij wedstrijden, trainingen, klussen 
enz. enz  
 
Geef je dan op vóór 19 september bij 
Wim van Oosten wimvanoosten@home.nl tel. 0561-616523 
Annie Nijmeijer j.nijmeijer4@kpnplanet.nl tel. 0561-451445 
 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

mailto:wimvanoosten@home.nl
mailto:j.nijmeijer4@kpnplanet.nl
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Wat trek ik aan vandaag? 
Een kledingadvies voor pupillen 

door Marchel Tissingh 

 
Misschien sta je elke dag wel voor de kast 
om een keuze te maken: wat trek ik aan? 
Sommige doen het anders: Mama: waar heb 
je mijn kleren neergelegd.  
 
Voor een atletiek training moet je ook een 
keuze maken, zodat je goed en vooral veilig 
kunt trainen. Wat is belangrijk?  
 

 De kleding moet goed passen, dus niet te 
groot en niet te klein. 

 Je lichaam moet op een goede 
temperatuur worden gehouden. In de 
wintermaanden trek je dus wat meer aan 
(vaak meerdere dunne laagjes) dan in de 
zomermaanden. 

 Kleding moet goed ventileren. Te veel 
warmte en vocht moet weg kunnen en je 
mag toch ook weer niet te veel afkoelen. 

 Neem altijd een trainingsjack of jas mee. 
Deze kun je na de training aantrekken 
zodat je niet teveel afkoelt. 

 Je woont in Nederland. Dat betekent dat 
het zomaar kan gaan regenen. Een dun 
regenjackje kan de ergste regen 
tegenhouden en zorgt ervoor dat je niet 
teveel afkoelt. 

 Bescherm je handen en je hoofd tijdens de 
wintermaanden. Dunne thermo 
handschoentjes en een dunne muts 
dragen gemakkelijk en houden je warm. 
Wist je wel dat er veel warmte via je hoofd 
verdwijnt.  

 
Binnen de atletiek zijn de schoenen wel het 
belangrijkste onderdeel van de kleding: Een 
tienkamper (topatleet) heeft voor de diverse 
onderdelen zelfs aparte schoenen. Als pupil 
hoef je natuurlijk zover niet te gaan. Wat is 
dan wel belangrijk voor jou: 

 De schoenen moeten goed passen. Dat 
kan betekenen dat een pupil soms 
meerdere paren per jaar moet kopen, 
omdat hij of zij weer een groeispurt heeft 
gehad. Het is niet anders: goed schoeisel 
is een bescherming voor bijv. je enkels. 

 Zorg ervoor dat een schoen goed is 
gestrikt (veters niet te lang bijv). 

 Er zijn veel soorten schoenen te koop. 
Dure/goedkope; Nike’s /Ascics, 
zwarte/witte, running/zaal/spikes. Welke je 
moet kopen hangt helemaal van jouw 

voeten en lichaam af. Laat je daarom 
adviseren in een goede sportzaak. Start’78 
heeft een aantal sponsors (zie de internet 
site) die je graag willen adviseren. Vaak 
krijg je ook nog korting als je je Nationale 
Sportpas laat zien.  

 
Zoals ik al eerder heb geschreven een 
tienkamper heeft voor elke situatie een 
schoen. Dat hoef jij niet. Toch willen veel 
van je mede atleten, die wat vaker mee doen 
aan wedstrijden (baan of crosses), graag 
spikes. Misschien wil jij dat ook wel. Nu hoor 
ik je ouders al denken: Nog een paar 
schoenen (€€€€€€€). Persoonlijk ben ik 
geen voorstander dat kinderen door een 
andere gedragen schoen dragen, omdat dit 
naar mijn mening een negatieve invloed kan 
hebben op de ontwikkeling van de voet. 
Vinden je ouders het geen probleem, kijk 
dan eens rond op internet of bij Start ’78 of 
er geen 2

e
 hands spikes worden 

aangeboden. Dat kan behoorlijk schelen in 
de prijs.  
 
 

De Wallenloop 
door de Wegwerkers 

 
Als we om 13 uur op de Markt komen, is het 
al een gezellige drukte. Er wordt volop 
gesport en reclame gemaakt voor diverse 
sportverenigingen. In tegenstelling tot de 
dag ervoor, tijdens de Eneco tour, is het 
gelukkig droog met een aangename 
temperatuur van rond de 20 graden. De 
opmerking dat we de gemiste omzet van de 
afgelopen dagen bij de horeca rond de Markt 
goed komen maken tijdens de Wallenloop, 
leidt tot de reactie dat er dan flink genuttigd 
moet worden. De stemming bij het 
bedienend personeel van de Rechter is er 
echter niet minder om. Als uitvalsbasis voor 
de organisatie van ons evenement krijgen 
we alle medewerking. 
 
De mountainbikers, die voorafgaand aan en 
aansluitend op de Wallenloop een 
spectaculaire wedstrijd houden, zijn reeds 
gestart met het uitzetten van de route. Wij 
beginnen met het inrichten van het start- en 
finishgebied bij de Markt. Start- en 
finishdoek worden bevestigd. Met 
dranghekken wordt het parcours afgezet en 
een wisselvak voor de estafette ingericht.  
Er zijn 6 estafetteteams aangemeld. Een 
mooi aantal voor een eerste keer dat de 
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Wallenloop ook in estafettevorm gelopen 
kan worden. De teams variëren in omvang 
tussen 2 en 9 deelnemers, met een 
gemiddelde van 5. Gezamenlijk lopen ze 10 
rondes.  
De route wordt met het loopwiel nog eens 
exact nagemeten. Het is blijkbaar toch een 
bijzonder gezicht voor omstanders om 
iemand met een loopwiel langs te zien 
lopen. Dat roept diverse opmerkingen en 
vragen op. Het antwoord dat met het wiel 
gemeten wordt hoeveel calorieën verbrand 
worden tijdens het lopen, lijkt niet iedereen 
te overtuigen.  
De afstand van één ronde bedraagt 1029 
meter. Dat is zonder afsnijden in de bochten. 
Een zuinige loper zal dat zeker doen en 
daarmee nauwelijks boven de aangegeven 
afstand van 1 km komen.  
 
Om 17.30 uur wordt het inschrijvingsbureau 
ingericht op de Markt. En rond 18 uur 
beginnen de eerste lopers zich te melden. 
Omdat er voor de individuele lopers geen 
vooraanmelding is, is het afwachten hoeveel 
deelnemers zich in zullen schrijven. 
Uiteindelijk is dat boven verwachting. Totaal 
doen ca 150 lopers mee, verdeeld over de 
afstanden 2, 5 en 10 km.  
De publiciteitscampagne blijkt zijn vruchten 
afgeworpen te hebben. Naast veel 
deelnemers uit de regio, mogen we ook 
lopers begroeten uit Deventer, Woerden, 
Almelo, Beuningen, Delfzijl, Haaksbergen en 
Gouda.  
Er is ook een deelnemer uit Zeeland, die 
uiteindelijk derde wordt op de 5 km bij de 
heren. Hij wil waarschijnlijk niet zijn 
woonplaats bekend maken. Bang dat hij te 
veel lastig gevallen gaat worden door de 
pers.  
Ook mogen we een viertal jonge deelnemers 
verwelkomen uit Roemenië. De Wallenloop 
geniet inmiddels ook bekendheid buiten de 
landsgrenzen. Volgend jaar willen we 
proberen om ook lopers van buiten Europa 
aan te trekken. Als begin november een 
aantal lopers van onze club de New York 
marathon gaan lopen, zullen we hen de 
nodige flyers meegeven.  
 
En dan is het zover. Om exact 19 uur wordt 
het startschot gelost van de tweede editie 
van de vernieuwde Wallenloop. Als de 
laatste lopers inmiddels bijna uit het zicht 
verdwenen zijn, meldt zich nog een loopster 
bij de start. Was de rij wachtenden bij het 

damestoilet toch te lang? Wellicht had ze er 
dan verstandig aan gedaan om gebruik te 
maken van het herentoilet. Net zoals een 
van de vrouwelijke vrijwilligers. Met de op 
luide wijze geuite mededeling dat ze niet zal 
kijken naar de mannen bij de urinoirs, stormt 
ze het herentoilet binnen. Tja, je moet wat, 
als je flinke aandrang hebt.   
De late start van de deelneemster heeft 
geen desastreuze gevolgen voor haar. Na 
één ronde heeft ze al weer diverse lopers 
ingehaald. En uiteindelijk is ze ruim binnen 
de gestelde tijdslimiet van 1 uur en 5 
minuten binnen.   
 

 
 

 
 
Vanaf het begin neemt Jan Scheenstra de 
kop van de wedstrijd, op de hielen gezeten 
door ondermeer de eerste lopers van de 
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estafetteteams. Als eerste team meldt zich, 
na één ronde, het team van Achmea health 
Center bij de wissel. Op de voet gevolgd 
door  SALLAND.EU. Er ontwikkelt zich een 
verbeten strijd tussen deze twee teams 
gedurende de gehele wedstrijd. Het team 
van SPORTINN bestaat uit 3 personen. 
Daardoor moet elke loper vaker aan de bak. 
Uiteindelijk leidt dat ertoe dat ze niet mee 
kunnen strijden om de eerste plaats. 
Inmiddels hebben ze al geïnformeerd 
wanneer volgend jaar de Wallenloop zal zijn. 
Zij zijn dan vast van plan om ook met een 
groter team op de proppen te komen.  
Hockeyclub MHC B1 is de enige 
sportvereniging met twee teams in de strijd. 
Amper een week voorafgaand aan het 
evenement, hebben de jeugdige spelers van 
hun coach vernomen dat de Wallenloop 
onderdeel is van hun trainingsprogramma. 
En dan toch zo fanatiek en met grote inzet 
meestrijden om de derde plaats, daar nemen 
we ons petje voor af.  
En wat te denken van het team tuk-tuk. 
Vader Cees en dochter Sandra die samen 
een estafetteteam vormen. In de week 
voorafgaand aan de Wallenloop hebben ze 
een trainingsstage aan de Zuidhollandse 
kust doorgebracht. Met lopen onder zware 
omstandigheden op het strand, hebben ze 
een goede voorbereiding gehad op deze 
zware loop. Kennelijk heeft dat zijn vruchten 
afgeworpen. Met hun eindtijd zouden ze 
derde geworden zijn in het individuele 
klassement bij de dames en ruim binnen de 
eerste helft van de klassering bij de mannen 
gebleven zijn. Een mooie prestatie.  
Uiteindelijk wordt de strijd tussen de eerste 
twee teams, Achmea health Center en 
SALLAND.EU, nog uitermate spannend. Niet 
in de laatste plaats doordat de laatste loper 
van SALLAND het finishvak voorbij loopt. 
Met één seconde voorsprong wint 
SALLAND.EU alsnog. Achteraf horen we dat 
de teamleider van dit team met enkele 
teamleden op de zondag voorafgaand aan 
de loop, de route uitgebreid verkend heeft. 
En vervolgens zijn lopers geïnstrueerd heeft 
op welke punten er seconden winst te 
boeken zijn. Zo zie je maar weer dat een 
goede voorbereiding het halve werk is.  

 
 
Speaker Jannes Mulder is weer ‘ouderwets 
op dreef’. Met de voor hem bekende humor 
praat hij het geheel moeiteloos aan elkaar. 
Ook dat moet een stimulans zijn voor de 
lopers om vol te houden. En dat doen ze 
ook. Sommigen beginnen, gaande de 
wedstrijd, wat tekenen van vermoeidheid te 
vertonen. Eén dame heeft, bij aanvang van 
de loop, een uitermate vrolijke uitstraling. Bij 
het ingaan van de laatste ronde is uit haar 
non-verbale uitstraling af te lezen dat ze zich 
afvraagt of ze het leven in het algemeen, en 
de Wallenloop in het bijzonder, op dat 
moment nog wel zo leuk vindt. En dat terwijl 
ze na elke ronde, op haar speciale verzoek, 
een verse spons met heerlijk koel water aan 
geboden krijgt.  Zo kort na een vakantie, 
met veel ontspanning en weinig training, 
gaat zo’n zware loop toch niet in de kouwe 
kleren zitten. Uit doorgaans welingelichte 
bron (de loopster zelf), hebben we vernomen 
dat het met haar kort na de loop al weer 
goed gaat.  
Bij de prijsuitreiking wordt assistentie 
verleend door de clown Ronald McDonald. 
De clown die, speciaal voor dit evenement, 
door onze hoofdsponsor Mc Donalds 
afgevaardigd is om de Wallenloop nog meer 
kleur te geven.  
Onze dank gaat uit naar alle sponsoren, die 
door beschikbaar stellen van de prijzen, of 
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een bedrag in contanten,dit evenement 
mede mogelijk gemaakt hebben. Elders in 
deze Starter wordt expliciet aandacht 
besteed aan de sponsoren.  
 
Ook deze keer waren er weer circa 35 
vrijwilligers van onze vereniging in touw om 
het geheel gladjes te laten verlopen. Dat is 
gelukt. Met name de vrijwilligers langs de 
route moeten menig passant uitleggen dat 
ze echt niet het parcours op kunnen fietsen 
en lopend alleen over de stoep, zonder de 
lopers te hinderen. En dat is nog best lastig, 
wanneer juist op dat moment de hond 
uitgelaten moet worden. Zeker wanneer die 
hond eraan gewend is om zijn behoefte op 
de Wal te doen.   

 
 
En dan die automobilist die echt niet langer 
kan wachten om, via het parcours, zijn reis 
naar Rotterdam aan te vangen. Met wat 
uitleg en geruststellende woorden dat om 
20.05 uur het parcours even vrij gegeven 
wordt om weg te rijden, wordt ook dat 
probleem soepeltjes opgelost.  
Ook de vrijwilligers worden weer bedankt 
voor hun inzet. Het is mooi om te merken dat 
het iedere keer weer lukt om voldoende 
mensen bereid te vinden om een bijdrage te 
leveren aan het welslagen van een 
evenement van onze vereniging.    
 
En hiermee behoort de Wallenloop 2010 tot 
de herinnering. We kijken er met 
tevredenheid en plezier op terug. Niet in de 
laatste plaats door verdubbeling van het 
deelnemersaantal ten opzichte van vorig 
jaar. Volgend jaar hopen we het aantal 
deelnemers nog weer verder uit te bouwen. 
Zeker als het gaat om de estafette.  
 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de 
volgende loop al weer gestart. Die zal zijn in 
de nacht van 30 op 31 oktober. De 
Tiedkwietloop (nu de officiële benaming, met 
als ondertitel de Tijd van je levenloop). Deze 

zal voor de tweede keer gehouden worden. 
’s Nachts om 2 uur wordt gestart voor een 
afstand van 11 of 17 km. Om drie uur wordt 
de klok een uur terug gezet. Bij de finish is 
dus elke loper een uur ‘tied kwiet’.  
Vorig jaar moesten we de inschrijving sluiten 
bij 150 deelnemers. Dit jaar kunnen er 
maximaal 300 deelnemers mee doen. 
Omdat we, gezien het succes van vorig jaar, 
veel deelname verwachten is snel 
aanmelden gewenst. Zie hiervoor de site 
www.start78.nl, onder de knop ‘Tijd van je 
levenloop’. Deelname is alleen mogelijk bij 
voorinschrijving. 
Ook voor dit evenement zoeken we weer 
een 50 tal vrijwilligers. Hoewel, of misschien 
wel doordat, het evenement in de nachtelijke 
uren plaats vindt, zijn diegenen die er vorig 
jaar bij waren erg enthousiast. Dat geeft ons 
het vertrouwen dat het ook dit jaar weer gaat 
lukken om, naast veel lopers, voldoende 
vrijwilligers op de been te brengen. Wil je 
meehelpen? Meld je aan bij één van de 
Wegwerkers of via jdhalvemarathon@live.nl. 
 

 
  

http://www.start78.nl/
mailto:jdhalvemarathon@live.nl
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We bedanken 
onderstaande sponsoren 

van de Wallenloop: 
 
Hoofdsponsor  
McDonalds Steenwijk is onze super-
sponsor.  Het filiaal heeft een Mcdrive en is 
gevestigd aan de afslag Steenwijk Centrum 
van de A32. 
Mc.Donalds krijgt steeds meer gezonde 
producten op de kaart. Zij willen daardoor af 
van het imago ‘ongezonde hap”. 
Clown Ronald Mc Donald liep rond en hielp 
spontaan bij de prijsuitreiking. 
 
SUBSPONSOREN 
 
Run2Day te Hoogeveen en Emmen 
Veel Start-atleten hebben de weg naar 
Hoogeveen gevonden om zich door Henk 
Veldkamp en zijn medewerkers te laten 
adviseren bij de aanschaf van 
hardloopschoenen en aanverwante 
artikelen. Tegenwoordig heeft hij ook een 
filiaal in Emmen.  
 
Bulah Print te Steenwijk 
Dit grafisch bedrijf uit Steenwijk is mede-
verantwoordelijk voor het ontwerp en 
drukken van onze fraaie affiches en flyers. 
En die zien er professioneel uit!  
Men verzorgt alle mogelijke drukwerk. Het 
bedrijf is gevestigd op industrieterrein Groot 
Verlaat in Steenwijk. 
 
PolyNed te Steenwijk 
Gevestigd aan de Oostermeentherand in 
Steenwijk. Poly-Ned is actief in ''textiel-
architectuur' 
Zoekt u een luchthal of blaashal? Poly-Ned 
levert de oplossing voor tal van activiteiten 
die onmogelijk in de buitenlucht plaats 
kunnen vinden. Ook voor een gevel, dak of 
(akoestisch) moet u bij Poly-Ned zijn.  
  
Oostenbrink Banden te Steenwijk 
Oostenbrink Banden heeft een snelle service 
als het om autobanden gaat: je kunt er voor 
alle soorten en maten terecht. Produktieweg 
18 is het adres! 
 
Clean Inn in Steenwijk 
Binnenkort gevestigd aan de Gasthuisstraat, 
nu nog aan de Korte Woldpromenade. Voor 

kledingreiniging en reparatie. De schone 
kleding wordt aan huis bezorgd. 
 
Buitengoed Fredeshiem, De Bult 
Fredeshiem ligt prachtig in de bossen van de 
Woldberg. Men kan er terecht voor 
familieweekends, groeps- en 
teambuildingsactivititen of gewoon even 
lekker er tussen uit. Er zijn vakantiehuisjes, 
maar ook kamers en een restaurant voor de 
kleine en grote trek.  
 
Achmea Health Center 

Sporten begint bij Achmea Health Center 
aan de Oostermeenherand in 
Steenwijk.Achmea Health Center staat voor 
professionele begeleiding,  een fantastische 
sfeer, top-apparatuur en een schitterende 
omgeving. Er loopt een estafetteteam mee 
vanavond. 
 
De Zeilmakerij te Giethoorn 
De Zeilmakerij te Giethoorn wordt nogal 
eens benaderd als de afdekzeilen van de 
atletiekattributen gerepareerd of vervangen 
moeten worden. Voor grote en kleine 
klussen kun je er terecht. Altijd prima 
kwaliteit en goede service. Het bedrijf is 
gevestigd aan de Beulakerweg te Giethoorn. 
 
 
Er zijn prijzen in natura voor de individuele 
afstanden beschikbaar besteld door 
Visscher Sport. Dé sportzaak van 
Steenwijk en omgeving aan het 
Steenwijkerdiep. 
De nummers 1, 2 en 3 van elke afstand 
kregen een prijs. 
 
Ook voor de estafette teams zijn prijzen 
beschikbaar: 
1

e
 prijs is een broodje voor de lopers van 

Doner Plaza aan de Markt  te Steenwijk 
2

e
 prijs is een ijsprijs van ’t Hoekje in de 

Kerkstraat 
3

e
 prijs een lekkere vlaai van Bakkerij Bart. 

 
De Wallenloop wordt mogelijk gemaakt in 
samenwerking met Stichting 
Centrumactiviteiten Steenwijk. Ieder jaar 
zal als afsluiting van de laatste sportieve 
Midweekdag de Wallenloop plaatsvinden.  
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Starterspret 
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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 Demi Berger 
Hoe oud ben je? 10 jaar 
Welke school zit je? Clausschool 
Van wie krijg je training? Tineke  
Hoe lang zit je al op atletiek? 2 à 3 jaar 
Welk onderdeel van de atletiek vindt je het leukst? Kogelstoten 
Welk onderdeel van de atletiek vindt je niet zo leuk? Hoogspringen 
Wat vindt je lekker? Pizza 
Wat vindt je vies? Rode Koolschotel 
Doe je nog aan meer sporten? Ja Zumba 
Doe je mee aan wedstrijden?  Ja 
Heb je nog meer hobby’s (zo ja, welke) Buitenspelen 
Wie moet ik de volgende keer voorstellen Chantal Groen 
 
 
 

Mijn week op kamp 
door: Rosalie Tissingh 

 

 
 

De eerste week van de zomervakantie ben 
ik naar een atletiekkamp geweest van T&F 
Camps. Het kamp werd gehouden in Zeist. 
We sliepen in tenten die aan de rand van de 
atletiekbaan stonden. 
 
Mijn papa en mama hebben mij op zondag 
weggebracht. Het was heel warm weer, en 
toen kwam er ineens een hele zware bui met 
hagel en moest iedereen schuilen voor we 

verder konden met het programma. Toen 
alle ouders afscheid hadden genomen en 
naar huis waren kregen we meteen de 
eerste training. 
 

 
 
Ik lag met 9 andere meisjes in een tent en 
dat was heel gezellig. Ik had direct een paar 
vriendinnen. Elke tent had een eigen 
tentbegeleider, bij ons was dat Tom. Hij had 
heel veel gel in zijn haar en alle meisjes 
stonden te kijken hoe hij ’s morgens zijn 
haar deed. Toen we gingen zwemmen zag 
hij er heel anders uit met nat haar. 
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We kregen elke dag 2 uur atletiektraining en 
er werd ook elke dag een bosspel gedaan. 
Daarnaast deden we veel spelletjes, was er 
een bonte avond en hebben we 
gezwommen. De trainingen waren voor elke 
leeftijdsgroep verschillend en er kwamen 
ook bekende atleten om demonstraties te 
geven. We hebben allemaal een t-shirt 
gekregen waarop de trainers en atleten hun 
handtekening hebben gezet.  
 
We mochten ook kiezen aan welk onderdeel 
je wat meer aandacht wilde besteden, en 
dan kreeg je daar een extra training in. Een 
onderdeel dat ik deed is hoogspringen. Die 
training kreeg ik van Sven Ootjes. Sven 
Ootjes is de trainer van Larissa en zij sliep 
bij mij in de tent. 
 

 
 
Eén van de bekende atletiek spelers die ik 
heb ontmoet is  Denise Groot. Zij is een 
goede polstok springer. We hebben nog 
gekeken hoe Denise polsstoksprong. 
 
 

Het estafettestokje 
door Edwin Bakker 

 
Ik zal mij even voorstellen, ik ben Edwin 
Bakker,  ik ben geboren in Heerenveen  
maar heb het  grootste deel van mijn jeugd 
in Wolvega gewoond. 

Ik heb vanaf 1990 een relatie met Diana 
Sterkenburgh, jawel de oudste dochter van 
onze grote trainer Folkert. Ik ben vanaf 2001 
getrouwd met Diana en heb inmiddels 2 
kinderen.  Thijmen van 7 jaar en Nienke van 
5 jaar. 
 
Natuurlijk ben ik in contact gekomen met 
atletiek via de familie Sterkenburgh. 
Ongeveer in 1993 ben ik bij Start gekomen, 
ik zat toen bij de trimgroep van Jan van Elp. 
Ik heb dit 4 jaar volgehouden totdat ik in 
1997 met Diana ben verhuisd naar 
Maarssen, waar ik de eerste jaren niet veel 
aan lopen heb gedaan. Dat kon je  een paar 
jaar later dan ook goed zien! Ik heb het 
lopen gelukkig toen weer opgepakt, ben 
afgevallen en heb een aantal run`s gedaan 
soms met Diana en anders met schoonzus 
Geeske (afhankelijk van wie er niet zwanger 
was) . Zo liepen we in Almere, rond de 
Maarsseveense plassen, in Leidsche Rijn en 
de 7 Heuvelenloop. Daarna ben ik behoorlijk 
teruggezakt en heb alleen  wat getraind. 
 
Sinds 2008 zijn we weer terug gekomen en 
wonen we met veel plezier in Nieuwehorne. 
Ik ben gelijk weer bij Start gekomen, de 
groep is een leuk en een gezellige 
kippenhok met een hoop gekakel. Ik liep dat 
jaar voor mijn doen wel goed, maar  toen 
kreeg ik een blessure, ik kreeg last van mijn 
hak en het ging alleen maar slechter, en op 
het moment dat ik dit typ ben ik een dag 
eerder op mijn werk behoorlijk door mijn 
enkel gegaan. Ik kan mijn enkels dan ook 
niet meer vinden (zo dik) dus weer voor de 
zoveelste keer uitgeschakeld. Nou maar een 
week rusten en dan proberen te fietsen, 
mountainbiken dan wel te verstaan. Dat doe 
ik namelijk ook graag, lekker jakkeren door 
de bossen van Oranjewoud, Appelscha en 
Havelte.  
 
 

Woensdagavondpret 

Door Jana Posthumus 

 
5 juli, maandagavond. 
Alweer op maandagavond. Als het goed is 
voorlopig de laatste. Voordat de training 
begon had ik voor iedereen een kaart. Lief 
en ik hadden zelf kaarten gemaakt omdat we 
getrouwd waren. Deze hadden we ook naar 
de redactie van de Starter gestuurd. Egbert 
kwam ook nog even bij ons kletsen. Hij en 
Jan hadden afgelopen weekend meegedaan 
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met de NNK Meerkamp in Stadskanaal. 
Egbert had nu behoorlijk last van zijn 
hamstrings. Hij deed het tijdens zijn 
looptraining rustig aan en hield Margreet 
gezelschap die het op het moment rustig 
aan doet vanwege haar rug. Jan was met 
hoogspringen met zijn rug op de lat gevallen 
en had daar behoorlijk veel last van.  
Het was gelukkig niet zo warm als de 
voorgaande weken. Na de loopscholing 
gingen we de onderdelen oefenen die we 
aankomende vrijdag tijdens de tweede 
medaillewedstrijd moeten doen. Peter ging 
verspringen en later speerwerpen. Tineke en 
ik gingen hoogspringen. Jan, die dat niet zag 
zitten en vrijdag alleen de 3000m van het 
LA-klassement zou gaan lopen, ging met 
Marco discuswerpen. Tineke en ik begonnen 
op 1m. Er werd op techniek gelet en op het 
lopen van de bocht. Voor mij mocht de lat 
wat hoger en heb me toen over 1.15m 
geflopt. Ik moet alleen wel, zoals altijd, iets 
meer mijn rug hol trekken en mijn billen niet 
laten zakken. Tineke moet opletten dat ze de 
bocht goed neemt en dichter bij de lat afzet.  
Peter had nog aan ons gevraagd met wat 
voor gewicht Tineke en ik moesten werpen 
met de speer. Hij had voor ons de speren al 
klaar gezet. Vreselijk aardig natuurlijk, maar 
toen herinnerde ik me dat wij kogel hebben 
i.p.v. speer. Tineke had voor de training al 
aangegeven dat ze wat last had van haar 
rug, en mij schoot het na de laatste sprong 
licht in mijn bil, dus we lieten het kogelstoten 
maar achterwege. We hebben dus maar 
rustig drie rondjes uitgelopen.  
Vanwege de vakantie van TT kunnen wij de 
komende twee weken op de dinsdag bij 
Feico terecht. Daarna gaan wij weer terug 
naar onze oude vertrouwde 
woensdagavond. TT en Marco zetten mij bij 
het station af en ik wenste ze een fijne 
vakantie op Malta toe. 
  
9 juli, 2

e
 medaillewedstrijd/correctie. 

Voor ons Vrouwen Masters stonden 
kogelstoten, hoogspringen en de 800m op 
het programma. Trijntje had ook nu weer het 
gevoel dat ze met de 4kg verder stootte dan 
met de 3kg. Tineke deed het best goed 
volgens mij en ik was meer dan tevreden 
met mijn 5.93m, een pr. Het was jammer 
genoeg nog steeds geen 6m. Lysbeth 
stootte het beste van ons allemaal. Lysbeth 
was ook de enige van ons Vrouwen Masters 
die zich aan de 800m waagde.  

Voor ons was het wachten op hoog. Trijntje 
zat te kletsen met Wilma van Fred(die). (Ik 
heb begrepen dat de opmerking van Fred en 
Wilma Flinstone al gemaakt is tijdens de 
training.) Ik kwam erbij zitten en het gesprek 
ging over wat ze dat weekend gingen doen. 
Wilma zou gaan wadlopen met vriendinnen. 
Trijntje zou gaan zwemmen met haar zus. 
Alleen moest ze nog wel even een bikini 
kopen, want die had ze nog niet. Die droeg 
ze normaal gesproken ook nooit, want ze 
zont in haar achtertuin en zwemt in open 
water. En dan voldoet een string en verder 
niks. Maar nou zou ze met haar zus naar het 
zwembad gaan, en daar moet je iets meer 
bedekt zijn. Vandaar de bikini. Ik zei dat ik 
ook op zoek was naar een bikini en een 
badpak voor mijn vakantie naar Terschelling 
in september. Aangezien ik de laatste 
maanden toch wat voller van postuur ben 
geworden dan de jaren daarvoor maakte ik 
mij zorgen over mijn buikje wat wel eens 
over het broekje zou kunnen gaan hangen. 
Ik meende praktisch te denken, ok noem het 
maar vreselijk naïef, en zei dat ik zat te 
denken aan een corrigerend badpak. Trijntje 
proestte het uit en begon daarna vreselijk 
hard te gillen en te lachen. Wilma die even 
niet had opgelet vroeg wat er was. Ik 
noemde het corrigerend badpak, en ook zij 
bulderde de hele atletiekbaan bij elkaar. Zo 
hard zelfs dat het volgens Lief, die aan het 
warmlopen was voor de 3000m, aan de 
andere kant van de baan te horen was 
geweest. Ook ik begon nu te giechelen. Ik 
opperde nog dat ze tegenwoordig 
modernere kleuren en modellen hebben, 
maar dat maakte niks meer uit. Trijntje 
plaste bijna in haar broek van het lachen, en 
begon uitleg te geven. Dat badpak drukt 
inderdaad de boel mooi plat, maar het moet 
ook ergens heen. Bijvoorbeeld onder uit de 
pijpjes of bij het decolleté en de oksels. Ik 
zag het helemaal voor me en begon te 
lachen. Wilma deed er nog een schepje 
bovenop en begon over schoudervulling. 
Hierna deed ook ik het bijna in mijn broek 
van het lachen. Conclusie! (en dat moest ik 
Trijntje beloven) Het wordt een normaal 
badpak!  
Nog bijkomend van het lachen begaven we 
ons naar het hoogspringen. Bij het 
inspringen verrekte ik een spier in mijn voet 
en dat deed behoorlijk veel pijn. Even dacht 
ik dat ik het wel kon vergeten, maar toen ik 
voor mijn eerste sprong ging was het al weer 
weggetrokken. Tineke sprong 1.05m. Ik 
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haalde tot mijn grote opluchting de 1.15m 
weer. Trijntje had kennelijk veel adrenaline 
overgehouden aan de lachbuien en sprong 
een jubileum. Ze sprong voor het eerst in 
12½ jaar weer over de 1.25m. 
 

 
Tineke 

 

 
Jana 

 

 
Trijntje 

    
13 juli: Training van meneer Feico. 
TT geniet van twee weken vakantie op 
Malta, en dus doen wij de komende twee 
weken mee op de dinsdagavond bij Feico. 
Toen Feico ons zag grapte hij dat hij nog 
niet wist of hij het wel goed vond dat wij bij 
hem trainden. Na twee rondjes inlopen 
volgde een zeer pittige loopscholing. Dat 
waren Peter en ik niet gewend bij TT. 
Gelukkig zat er halverwege de loopscholing 

een rustig moment waarin wij op adem 
konden komen.  
Peter ging hoogspringen, en aangezien de 
oefenhoogte ver boven mijn pr lag besloot ik 
te gaan discuswerpen. Hans Spitzen en 
Wieke deden dat ook. Het is niet zo vreemd 
dat tijdens het oefenen de discus wel eens 
aan de zijkant in het net belandt. Wieke 
presteerde het om de discus schuin naar 
achteren te werpen. Hans knalde tegen de 
paal (de discus, niet Hans zelf). Mijn eerste 
1½ draai was goed, daarna werd het steeds 
minder.  
Voor de tweede helft van de training haalden 
Peter, Hans, Wieke en ik de speren uit het 
hok. Tussen het werpen viel er ook veel te 
lachen. Dat klonk Feico als hinniken in de 
oren. Hij zei dat hij even dacht dat hij bij hem 
thuis in de paardenstallen was.  
Hans en Vincent brachten mij naar het 
station. Er liep een zwarte tor in de auto. 
Daar ben ik bang voor dus ik kroop in elkaar 
en hield de tor in de gaten. Ik had net wat 
lege cd-hoesjes die op de achterbank lagen 
aan Vincent gegeven. De tor kwam dichterbij 
en ik vroeg een cd-hoesje terug. Vincent 
snapte eerst niet waarom. Ik vroeg het nu in 
paniek en kreeg er een. Daarmee veegde ik 
de tor naar achteren en de tor rolde door 
een gaatje in de hoedenplank de kofferbak 
in.  
Ik begrijp best dat niet iedereen snapt waar 
ik bang voor ben. De tor is vele malen 
kleiner dan ik. Maar ik heb het niet zo op 
kleine beestjes die kruipen, vliegen en 
krioelen. Getuige de rupsen uit de vorige 
Starter.  
Ik bedankte de heren voor de lift en stapte 
opgelucht uit de auto.  
 
20 juli: Training van meneer Feico- deel 2. 
Deze week deden Peter, Trijntje en ik mee 
bij Feico. De loopscholing was gelukkig iets 
minder zwaar dan vorige week. Trijntje had, 
zoals altijd, nogal wat moeite met de 
kaatsensprongen. De hoge lukken nog wel, 
maar de lage krijgt ze niet voor elkaar. Noem 
haar maar een motorisch misbaksel o.i.d. 
Doet ze zelf ook. Feico riep nog ‘Trientsje’ 
(Fries voor Trijntje), en probeerde het uit te 
leggen. Maar dat is onbegonnen werk bij 
haar wat betreft de kaatsensprongen.  
Trijntje en ik namen wat discussen mee naar 
de kooi (discuskooi, niet iets van SM). We 
hadden veel te bespreken en rolden 
ondertussen de discus wat voor ons uit. 
Toen we uiteindelijk Feico onze kant op 
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zagen lopen besloten we uit de kooi te gaan 
werpen. We werden behoorlijk gecorrigeerd. 
We moesten lang achter kijken. We moesten 
onze vrouwelijke heupen inzetten en we 
moesten de worp blokkeren. We deden ons 
best, en wierpen een paar hele mooie. Toen 
we gingen draaien kwam Hans ook 
meedoen. We waren zo fanatiek bezig 
geweest dat er geen eens tijd meer was voor 
een tweede onderdeel.  
 
28 juli. KABOEM. 
Dit zou de eerste training weer zijn op onze 
reguliere avond. Ik voelde me niet helemaal 
lekker. Ik heb sinds april steeds last van wat 
ik maar hartklappen noem. Een soort van 
KABOEM. Alsof mijn hart uit mijn borstkast 
wil springen. Vergelijk het met het laten 
schieten van een elastiekje of een katapult. 
Alleen dan zo’n katapult uit de 
middeleeuwen. Waarmee ze grote gaten in 
de vestigingsmuren schoten. Ik had het voor 
het eerst vlak voor de start van de 5km 
tijdloop. Daarna na de 800m van de 
masterscompetitie bij ons op de baan. Het 
gebeurde zo’n twee keer per week, en dan 
zo ineens een week niet. Geen pijl op te 
trekken. Pijnlijk en best eng. Op 26 april had 
ik het tijdens de training. Ik deed 3 keer 
150m. na elke 150m wandelde ik de baan 
rond tot de start van de 150m. Als ik bijna bij 
de start van de 200m was gebeurde het. 
Heel hard en heel pijnlijk en steeds sneller 
achter elkaar. Ik durfde niet meer en zei dit 
tegen TT. Van haar moest ik meteen 
stoppen en moest ik de volgende dag mijn 
huisarts bellen. Ik moest vragen om een 
sporttest. Dat heb ik gedaan. Ik moest 
fietsen. Alles was in orde. Mijn hartslag, 
zuurstofverbruik, verzuringniveau, conditie, 
enz. alles was goed. Mijn ijzer en cholesterol 
in mijn bloed ook. Dat is fijn, maar daarmee 
waren de klachten nog niet weg. 
Nu kreeg ik het aan het eind van mijn eerste 
rondje inlopen. TT was zeer beslist. Ze wilde 
meteen met mij naar de huisartsenpost in 
Meppel. Ik was inmiddels zo moe dat ik 
toegaf. Trijntje en Tineke zouden voor 
zichzelf gaan trainen. Lief was met de 
loopgroep het bos in en op dat moment 
onbereikbaar.  
De arts luisterde naar mijn hart en al dat 
soort dingen. Toen hij de stethoscoop links 
op mijn borstkast zette ten hoogte van mijn 
borstbeen voelde ik een lichte benauwdheid. 
Ik zei dat . ‘Aha’, zei hij en ik mocht op de 
behandeltafel gaan liggen. Hij voelde aan 

mijn borstbeen en de aanhechtingen van 
mijn ribben. Dat deed na een beetje duwen 
ineens fel pijn. Ook zaten er bobbels op de 
aanhechtingen. Hij vroeg of ik  zware dingen 
had getild of aan gewichtheffen had gedaan 
in de sportschool. ‘Nee’, zei ik, ‘maar wel 
kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen.’ 
Ik bleek mijn borstkast te hebben overbelast 
en dat was gaan ontsteken. De ontsteking is 
geen bacteriële ontsteking en kan daarom 
niet behandeld worden met medicijnen. Ik 
moest 6 à 8 weken rusten om te zien of het 
dan over zou gaan. Hij noemde het 
Syndroom van Tietze. Het komt erop neer 
dat als ik mijn borstkast aanspan en weer 
ontspan er een KABOEM kan optreden. Het 
kan dus ook als je gewoon een boek zit te 
lezen en je dus rustig in en uit ademt. Iets 
wat mij geregeld overkomt. Op dat moment 
zei me dat nog niks. 
Tineke had inmiddels Lief ingelicht die weer 
terug was. Ik had nog snel gebeld om te 
zeggen dat het in ieder geval niet mijn hart 
was.  
In de auto terug naar Steenwijk vroeg ik TT 
hoe haar vakantie in Malta was geweest. Ze 
vertelde dat ze vier dagen in de hotelkamer 
hadden moeten blijven omdat Marco tijdens 
het snorkelen gebeten (geprikt?) was door 
een kwal en daar behoorlijk last van had 
gehad. 
  
De volgende ochtend heb ik meteen mijn 
huisarts gebeld voor een afspraak. Op 
internet ben ik gaan googelen. Ik belande op 
de site van de patiëntenvereniging van het 
Syndroom van Tietze. www.tietze.nl. Daar 
werd mij het een en ander duidelijk. Ik printte 
het uit en nam het mee naar mijn huisarts. 
Hij had het ook over dezelfde symptomen, 
maar noemde Tietze niet. Ik deed dat wel. 
Blijkt dat Tietze niet officieel erkend wordt. 
Hij noemde het een vaag begrip. Ik liet hem 
mijn uitdraaien lezen. Daarin stond precies 
wat hij me net had vertelt. Mijn huisarts 
noemde het beestje toen schoorvoetend bij 
zijn naam. Ik hoef niet te rusten. Ik mag 
gewoon blijven sporten en moet zien hoe dat 
gaat. Als ik weer zo’n KABOEM ervaar kan 
ik gewoon doorgaan waar ik mee bezig ben. 
Hij is ervan overtuigd dat het weer overgaat. 
En volgens de patiëntenvereniging kan dat 
ook. Het kan ook terug komen, het kan ook 
chronisch worden. Ik zie wel. Ik ben allang 
blij dat het mijn hart niet is.  
 
4 augustus. Bijna privéles. 

http://www.tietze.nl/
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Vlak voordat de loopgroep van Lief vertrok 
was ik de enige Master van mijn groepje. 
Gelukkig kwam TT eraan. Het zag ernaar uit 
dat ik privéles zou gaan krijgen. Toen ik 
even later van de wc terug kwam was 
Tineke er ook. Wij liepen twee rondjes in. Ik 
voelde alleen een lichte druk op mijn borst. 
Meer niet. Tijdens de loopscholing had ik het 
wat benauwder. Ik voerde mijn oefeningen 
heel bewust uit om een ritme te krijgen en op 
mijn ademhaling te kunnen letten en de 
minste spanning op mijn borst te voelen. 
Volgens TT voerde ik de oefeningen heel 
correct uit. Die hele les heb ik buiten de 
benauwdheid nergens anders last van 
gehad. TT vond het wel relaxed om zo’n 
klein groepje te hebben voor de verandering. 
We deden alles rustig aan. TT deelde ons 
mee dat er binnenkort een nieuwe man bij 
ons komt trainen. Hij heeft in het voorjaar 
loop-je-fit gedaan en was nieuwsgierig naar 
de technische onderdelen. Toen wij bijna 
klaar waren met de loopscholing kwam 
Lysbeth ook nog. Ze ging rustig warmlopen 
op het gras. Ze is herstellende van een 
kuitblessure. Ze liep rustig: 1 min. dribbelen, 
1 min. wandelen.  
Toen we bij de discuskooi kwamen zagen 
we dat die vol water stond en vol met 
gemaaid gras lag. Wij wandelden terug naar 
het materiaalhok om een bezem en een 
vloertrekker te pakken. Eerst moesten we 
drie keer in het net werpen. Daarna wierpen 
we uit de kooi. Het ging wisselend goed en 
slecht. We kregen commentaar, maar ook 
complimentjes. Toen we daarna ook met 
draai mochten werpen werd het bij mij niks. 
Uiteindelijk wierp ik weer uit stand. Ook heb 
ik voor het eerst in mijn leven de paal weten 
te raken. Twee keer maar liefst.  
De kogelring troffen we ook onder water 
aan. Dus ook nu weer haalden we de bezem 
en de vloertrekker.  
Toen we later klaar waren en de kogels 
verzamelden om ze op te ruimen, zagen we 
in de uiterste linker hoek van de sector een 
dode meeuw liggen. Die hadden we de hele 
tijd dat we aan het kogelstoten waren niet 
gezien. En nee, die hadden wij niet geraakt. 
In de kantine voelde in eerste instantie 
niemand van de aanwezigen zich geroepen 
om de meeuw op te ruimen. Uiteindelijk 
vertelden we het aan Freddie. Hij zei dat hij 
de meeuw wel op zou ruimen.  
Toen ik de hal in liep om naar de kantine te 
gaan hoorde ik een harde schreeuw uit de 
herenkleedkamer komen. Ik dacht nog: ‘Het 

blijven toch altijd jongentjes’. Later in de auto 
op weg naar Zwolle vroeg Lief mij of ik ook 
iets had gehoord vanuit de kleedkamer. ‘O, 
je bedoeld die schreeuw’, zei ik. Bleek dat 
Zwager zijn tepels had afgeplakt met 
leukoplast voor de duurloop van 15km. Hij 
had heel hard geschreeuwd toen hij die er 
voor het douchen weer aftrok. Freddie was 
er behoorlijk van geschrokken. Van de 
schreeuw, niet van de half ontvelde tepels!  
O, en Jebbe’s idee van een duurloopje van 
15km. werd uiteindelijk een  suvivaltocht met 
drie gewonden. Gerjan had zijn enkel 
gezwikt, Ivonne was gevallen en Toos had 
een gat in haar knie. Heel prettig zo vlak 
voor de Kolkloop. Of zou Jebbe hebben 
gehoopt op deze manier zijn eventuele 
concurrentie uit te schakelen?   
 
11 augustus. Censuur! 
Ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat ik voor 
het eerst in mijn, tot nog toe,  korte 
schrijfcarrière mij genoodzaakt zie censuur 
toe te passen. Meestal neem ik geen blad 
voor het toetsenbord van mijn PC, maar nu 
moet het wel. De Starter wordt tenslotte ook 
door kinderen en hun ouders gelezen. Het 
betreft Zwager. Hij heeft in het bos iets 
gedaan wat niet mag. Twee keer zelfs. Hij 
zei nog dat ik het best op mocht schrijven, 
maar dat doe ik niet. Ik stel voor dat als je 
het per sé wilt weten je het hem zelf maar 
gaat vragen. 
Aanwezig van de Masters waren; TT, 
Tineke, Lysbeth, ik en Marco.  
Terwijl Lief zich met de loopgroep van Jebbe 
richting bos begaf, liepen wij twee rondjes in. 
Na de loopscholing mochten wij kiezen wat 
we wilden doen. Ik zei tegen de dames;’Kies 
maar, want als het aan mij ligt doen we elke 
week hoog’. Tineke zag hoogspringen ook 
wel zitten. Lysbeth wou wel meedoen, maar 
dan niet echt op kracht. Ze is nog steeds 
herstellende van haar kuitblessure. We 
sprongen op 1 meter, puur op techniek. Na 
een aantal sprongen moesten we een rondje 
wandelen omdat we anders te moe zouden 
worden. Uiteindelijk ging de lat voor mij nog 
naar 1.10m en die haalde ik moeiteloos. We 
ruimden de boel op en pakten de speren. 
Tineke en Lysbeth namen ook twee speren 
voor mij mee zodat ik mijn spikes aan kon 
houden. Tijdens het prikken kwam het 
gesprek op de EK atletiek. TT had gezien 
dat bij de speerwerpers van de mannen die 
de meerkamp deden een alternatieve 
aanloop te zien was geweest. Deze mannen 
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hadden geen traditionele aanloop. Ze 
hadden vanaf het begin van hun aanloop de 
speer al achter en deden kruispassen 
voorlangs. We vroegen ons af waarom dat 
was. Misschien omdat ze niet 
gespecialiseerd waren in speerwerpen 
omdat ze meerkampers waren of zo. En dat 
deze techniek makkelijker snel aan te leren 
was of zo. Zeg het maar. Feit was wel dat 
die mannen bijna allemaal een pr hadden 
geworpen. Wij besloten om het ook te 
proberen. Feit: je maakt veel meer vaart. 
Dus als techniek goed is moet je veel verder 
kunnen komen. Oefenen dus. Misschien 
houden we hem er wel in.  
Nadat we de speren hadden opgeborgen 
liepen we een rondje uit. Toen we dat 
hadden gedaan zagen we een knoeperd van 
een sprinkhaan op de baan zitten. 
Knalgroen. Er zat eigenlijk geen beweging 
in. Lysbeth had bij het uitlopen nog twee 
kleine pionnen verzameld, en gebruikte nu 
een daarvan om de sprinkhaan een duwtje 
te geven. Het hield niet over en dus 
probeerde ze hem te vangen met twee 
pionnen. Nu liep hij twee passen en stond 
dan weer stil. Uiteindelijk heeft ze hem toch 
met de pionnen gevangen en op de tegels 
buiten de baan gezet. Daar bleef hij weer 
zitten. Lysbeth probeerde nog een soort van 
vlooienwip (zachtjes, dat wel) en hij liep 
weer twee passen. We besloten om de 
sprinkhaan verder met rust te laten.  
De loopgroep was inmiddels ook weer terug 
uit het bos. 
Tineke is de komende twee weken met 
vakantie. Ze gaat met man en kinderen naar 
Bretagne. We wensten haar een  fijne 
vakantie. Ik moest nog wachten op Lief die 
onder de douche stond. Toen kwam Zwager 
met dat verhaal. (zie begin van deze dag)  
Volgende week is de Wallenloop, en 
aangezien Lief mee wil lopen ga ik dan niet 
naar de training. Als het weer meezit ga ik 
foto’s maken.   
 
18 augustus. Wallenloop. 
Dit valt officieel niet onder de 
woensdagavondpret, maar omdat het op 
woensdag valt schrijf ik toch maar.  
Ergens tussen Zwolle en Hasselt zegt Lief 
tegen mij:’Die auto heeft babywedding.nl op 
z’n auto staan.’ Ik zeg:’babywedding? Dat 
lijkt mij sterk. Is het niet baby/wedding?’ De 
discussie begon over baby- en 
weddingshowers zoals ze dat in Amerika 
kennen. Ik begon nog over uithuwelijken. 

Van de zandbak tot het bejaardentehuis, 
gezellig samen. Of zoiets. Later, vlak voor 
Zwartsluis zegt Lief:’O nee, er staat 
beautywedding.’ Dat klonk ineens veel 
aannemelijker. De auto bleek voor ons te 
rijden. Dat had Lief er niet bij vertelt, anders 
was de hele voorafgaande discussie niet 
nodig geweest.   
 
Nadat Lief zich had ingeschreven vertrok hij 
richting de Meenthe om zich om te kleden. 
Zwager was ook gearriveerd en schreef zich 
in. Freddie had ik ook al gespot, en zo 
druppelden een voor een de lopers van Start 
78 binnen op de markt. Het was mooi weer, 
dus ik haalde mijn camera uit mijn tas. Ik 
zocht een plaatsje 20 meter van de start en 
schoot, i.v.m. het licht, een paar 
proefplaatjes. Ik kreeg gezelschap van Ellen 
Jansen. Ze liep niet mee, maar was er om 
haar moeder Diny, Joran van Dalen en 
Sandra Boxum aan te moedigen.  
Haar moeder, Diny, had mij eerder op de 
avond gevraagd of ik Ellen op de foto wilde 
zetten. Ellen liep niet mee en was dus in 
burger zoals dat heet. Niet in sportkleding 
dus. Haar moeder zei dat ze geen mooie 
foto van Ellen had in burger. Ik zei dat ik het 
zou proberen. Ik zag Ellen, zoemde de 
camera in, en maakte een paar foto’s. ik 
vond ze niet mooi genoeg en besloot het 
later weer te proberen.  
Nu stond ze bij me en vertelde haar dat haar 
moeder mij had gevraagd een foto van haar 
te maken. Of ze het goed vond dat ik dat 
deed. Dat vond ze goed. Ik maakte 2 foto’s 
waarvan er een goed gelukt was. Dat vond 
ze zelf ook.  
Het startschot klonk en ik maakte mijn foto’s. 
Daarna zei ik tegen Ellen dat ik foto’s wilde 
maken bovenop de wallen.  
Zij besloot mij gezelschap te houden. We 
klommen de trap op. De eerste lopers waren 
zo snel dat ze al voorbij waren. Na twee 
rondes liepen we naar het punt waar ze van 
de wal aflopen. Ik maakte wat foto’s, maar 
vond ze niet mooi. Door de bomen liepen de 
lopers half in de zon half in de schaduw. We 
staken de straat over en stonden in de 
schaduw. Deze foto’s werden beter. Na weer 
twee rondes besloot ik richting de finish te 
lopen. Daar kwamen we Simone 
Westerbeek tegen. We besloten met z’n 
drieën verder te lopen. Toen ik een plek 
bemachtigd had in de bocht voorbij de finish 
waren de beide dames spoorloos 
verdwenen. Ik maakte wat foto’s van de 
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activiteiten bij de waterpost en 
concentreerde me daarna op de finish. Ik 
besloot een plek wat dichterbij te zoeken. 
Hier kwam ik Thijs weer tegen. Eerder zag ik 

 
Lief tijdens de wallenloop 

 
hem al bovenop de wal. Hij schoot de foto’s 
geknield en ik staand. Later toen de 
prijsuitreiking begon en er tegelijkertijd 
lopers finishten verdeelden we de taken. 
Tenminste dat dacht ik. Er was even wat 
verwarring over. Toen Zwager over de finish 
kwam meende ik dat hij derde was 
geworden. Ik zei dat tegen hem. Hij stond op 
het punt om uit te gaan lopen en daarna te 
gaan douchen. Maar dan zou hij de 
prijsuitreiking missen. Hij bleef dus. Bleek 
dat hij vierde was geworden en dus voor 
niets had staan wachten. Sorry Zwager. Na 
de prijsuitreiking fotografeerde ik nog wat 
lopers die binnen kwamen en hield het toen 
voor gezien. 
 
21 augustus. Zwartewaterlandloop.  
 
Lief liep niet mee, maar wilde die dag wel 
een lange duurloop doen. Hij besloot van 
Zwolle naar Hasselt te lopen om daar de 
lopers van de Zwartewaterlandloop aan te 
moedigen en daarna weer terug te lopen. Ik 
ging mee op de fiets. Er waren wat buien 

verwacht, en die kregen we onderweg ook. 
Ik had mijn toeter (spiegelreflex camera) 
thuis gelaten, en had een wat handzamer 
formaat in de tas gestopt. Jan was de eerste 
loper die voorbij kwam. Wij moedigden hem 
aan. Hij had ons daar duidelijk niet verwacht 
en moest lachen. Zwager kwam als zesde 
voorbij. Later passeerden Egbert, Ivonne, 
Freddie en Simone. Ze werden allemaal 
aangemoedigd en op de foto gezet. Jan 
staat er niet mooi op. Hij was te snel voor 
mijn cameraatje. Freddie liep niet zo snel. Hij 
is in training voor de marathon van 
Boedapest. Hij had besloten kilometers te 
maken door van Steenwijk naar Zwartsluis in 
te lopen, dan de wedstrijd te lopen, en weer 
terug naar huis te lopen. Ik vermoed dat hij 
voor de terugweg een lift heeft gebietst. 
Toen wij hem aanmoedigden zei hij dat hij er 
al 30km op had zitten. Toen was hij nog niet 
eens op de helft van de wedstrijd van 12 km. 
We horen het maandag op de training wel.   
Op de terugweg baanden wij ons een weg 
door de Corso van Hasselt, die op het punt 
stond te beginnen. Zij hadden oogstfeest. 
Lief werd vanaf een van de wagens 
aangemoedigd met ‘dat kan harder’. Ik 
schoot in de lach en Lief liep met een 
glimlach op zijn lippen verder.        

  

De 4 daagse met de 
laatste boterhammen 

Juli 2010 
door Bennie Overvelde 

 

Jij geeft toch training in sportief wandelen 
zegt Leo, een gerespecteerd en krasse 
wandelaar, en bewonderaar van mij. 
Wanneer neem je die dames een keer mee? 
Misschien de dames wel zeg ik, maar niet 
met mij. Het is gebeurd met de pret! 
Teveel redenen om op te noemen, maar dé 
belangrijkste is wel dat ons broodzakje niet 
meer gevuld wordt. Anders gezegd. Ons 
gastgezin stopt ermee. Deze mededeling 
kregen wij van Sien en Anton in hun 
onderkomen te Elst. Dan zal Leo tóch naar 
Wolvega moeten komen om de dames 
tijdens een wandeltraining te aanschouwen 
met de daadkrachtige leiding van mij. 
 
Voor de statistieken. In de totalen: 4060 km 
in en rond Nijmegen gelopen. De teller blijft 
staan op 22 keer de 4 daagse, en ben daar 
dik tevreden mee. Ik wist dit al een paar 
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maanden dat ons kosthuis stopte én gaat 
menige denken. Waarom deze 23

e
 keer niet 

volmaken. Het getal 22 vind ik dan tóch 
mooier. Dit speelde al in mijn achterhoofd, 
althans de rechterplaat, en ik wilde deze 
week wat linker wandelen. En dat is mij door 
alle wir-war waarlijk gelukt. 
 
Maandag 19 juli 
Hoe laat kom je vraagt Wim van Oosten van 
de Oostkant van Wolvega. Om 9.45 uur van 
Oosten, en dan in Zuidelijke richting tot het 
middelpunt. Op dit punt kwam alles weer 
bijeen. En dat wél natuurlijk met Ab en 
Harry. Het Kamper duo met en zonder snor 
en tóch nog 100 km vooraf in de benen. 
Nu wel tijd om te lopen, maar de ervaring 
van 6

e
 en 7

e
 keer sleept hen er wel door 

heen evenals Wim die de 3
e
 gaat volbrengen 

zonder wandelkilometers. Alleen met hond 
gelopen en dat is ook al 6 voeten en dat telt 
driedubbel. 
Voor de 26

e
 keer aanwezig onze mental 

steun Pim. Heeft 10 keer volbracht en de 
andere 16 als Schout bij nacht met en 
zonder karnemelk. En al eerder genoemd de 
krasse zilverui Leo met zijn 18

e
 

wandellandstitel.  
Een Zeeuws echtpaar met een p.r aan 
pleisters plus nog twee wandelfanaten 
maken samen met mij het wandelplan oké. 
Oké dus. We kunnen aan de slag. 
Na onze aankomst bij Sien en Anton de 
bedde ronde voor de ronkers en non 
ronkers. Is óók oké. Hoewel énige met een 
diepte gesprek tóch nog aan de bak. 
Op weg naar Nijmegen voor de aanmelding 
had ik mij verdiept in de keuzeafstanden 
omdat ik op deze leeftijd 30 km mag lopen, 
maar óók 40 past nog steeds bij mij. Het 
leek mij gepast om tóch te beginnen met de 
30 km. 
Uit voorzorg, omdat mijn vutscheenbeen nog 
lichtelijk warrig was. Na het proosten op een 
goede afloop terug naar Elst voor een flinke 
maaltijd met Gelderse worst en dit is óók 
óke, en dit alles in de partytent die voor ons 
was gereserveerd de hele week. Na alle 
rituelen met en zonder glaasje ter bedde. 
 
1 
Dinsdag 20 juli 
Tis wat, en het wordt nog warmer na die 
nacht. De wekker van Ab haalt verwoestend 
uit met een ingeronkt opgenomen bandje. 
Een Metalica wake-up om 5.00 uur. Bij het 
ontbijt kwam Pim terug en vertelde van een 

vrije doorgang  naar de Stad en sinds 
gisteren nú filevrij, en hij bracht ons dus met 
de Colt plus Kamper kofferbakvulling. De 
start was een uur vervroegd in verband met 
de warmte. Toch wéér geen afgelasting na 
één dag net als in 2006! Met mij wel dus. 
Dat wel natuurlijk. Hoewel dit mij deze dag 
wel bezig hield en door de warmte de 
drinkplanning mij wonderwel voortstuwde 
kreeg mijn innerlijk gevoel steeds meer 
vorm. Bij afmelding had ik tóch lichtelijk 
scheenbeengevoel, maar geen stop gevoel. 
Dat hadden Ab, Harry, Wim en Leo totaal 
niet, en na een verhelderend biertje ter bus 
met of zonder oude strippenkaart. Na 
douchen, eten en verdere partyrituelen het 
niveau gesprek, met mij er bij natuurlijk. Dat 
wel natuurlijk! Het polsbandje. Een nieuw 
fenomeen in de wandelsport. Een 
pinregistratie met start en tussencontrole 
plus afmelding. Wat een gepiep die eerste 
dag. Reglementen zijn gemaakt om 
nageleefd te worden, maar men mag er 
soms mee spelen. Waar is het oude kaartje 
ruil gevoel. Een waterdicht systeem dacht 
men! Mijn laatste 4 daagse moet óók 
genieten blijven, en heb geheel zelfstandig 
dit artikel verwijderd. Blij, maar niet verrast 
reageerden mijn loopmaatjes en als voorstel 
het vervoer van Pim over te nemen kwam 
genoeglijk en blij over. En zo bleef ik dan 
mooi op mijn 22

e
 staan en dus geen 

“Majesteit” heeft u deze week nog tijd voor 
mijn 23

e 
lintje, want ik voel mij bevrijd. 

Woensdag 21 Juli 
Het wordt dus een paar dagen de andere 
kant bekijken. Maar eerst de mannen naar 
de start brengen na de Metalica wekker. 
Het leven om 6.00 uur is een beetje vroeg, 
en daarom nog even een paar uurtjes ter 
bedde. Met totaal geen spijt over de 
beslissing neem ik rustig de krant door.  Om 
13.00 uur samen met Pim naar de Stad. Na 
een parkeerkaartje ruil gevoel en dat lukt 
dan wel weer, gaan wij genieten van de lief 
en leed lopers en daarna terrassen en 
melden ons met sms naar de mannen. Na 
een uur komt de sms en gelijk komen de 
mannen ook aan. Het viel hun rap mee deze 
dag. De raderen en spieren beginnen een 
dieselvorm aan te nemen. En mijn peptalk 
heeft daar natuurlijk ook vorm aan gegeven. 
Met de volgende peptalk gaan wij over naar 
de derde dag. En óók nog steeds zonder 
verzorging van het blarenspreekuur. 
Hoewel. Ik zit in de vut, en had dit al 
aangegeven, maar bij uitzondering nog wel 
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inzetbaar. Onze Pim liep vorig jaar al stage, 
en had het prikstokje overgenomen. 
Het Zeeuwse wandelechtpaar maakte er 
veelvuldig gebruik van. Zij wisten al de 
vorige dag waar de volgende blaar kwam. 
Een uniek echtpaar met gepaste humor en 
hun p.r aan plakmeters. De goede raad van 
mij heeft in dit 3

e
 jaar niets opgeleverd. Hun 

óke werd geen oké. En ik had dus tijd voor 
mijn peptalk. 
 
2 
Donderdag 22 Juli 
De vele smsen die ik de laatste dagen krijg. 
Van trainer Ruud. Hoe het gaat in de strijd, 
geeft een gevoel van verantwoording om dit 
kort uit te leggen.         Nettie, die mij als 
wandelpartner voor de oefenkilometers 
ondersteund, had vorig jaar óók gelopen, 
begrijpt mijn besluit. Het volgen van je 
gevoel. 
Annelies dacht dat nu mijn polsgewricht wat 
meer aan bod kwam. Is niet oke! Bij een 
biertje éérst een blik in de portemonnee. Zal 
ik wel of niet 2.40 met 10 slokjes doen. Het 
draaiboek voor deze dag geeft aan dat ik 
wéér de mannen naar de start breng, en de 
rest van de dag in Elst blijf, met nog een 
familiebezoek aan Lou en Diny. De 
betrokkenheid bijhouden met zonder 
afstand, en toch nog 2 km gelopen. Terug in 
het kosthuis waar iedereen weer binnen 
was, hadden Wim, Ab en Harry met 
overtuiging en Leo met zilver overtuiging 
gelopen. Tijdens het wandelen al in de groep 
gegooid. Zal hij morgen wel of niet! En ik in 
overleg met Pim hetzelfde. Telepathie of 
gemengde gevoelens. Het antwoord lag voor 
de hand. De laatste dag mee wandelen. 
Voor de teamspirit en het laatste biertje. 
 
Vrijdag 23 Juli 
Samen in de bus naar de klus. Ab, Harry, 
Wim en ik. Een goed stel! 
Na de start de eerste sms van Ruud en 
Cindy voor het feestelijk Waterloogevoel. 
Ik had mijn Woodstock shirt aan en kreeg 
vele reacties hierover. Iemand dacht dat ik 
uit Amerika kwam. I sad. Its oké. Voor de 
goede orde het polsbandje maar weer om en 
eenmaal af wilde het niet meer plakken. De 
slimmerds. Een stukje cellotape en het zat 
weer. Onderweg enkele vluchtpogingen in 
de groep en weer terug in de surplace. Na 
schuifelen door Cuyk en over ponton naar 
de rusttent. De blaaskapel stopte abrupt op 
mijn bevelende pauze en kon rustig eten. 

In Malden een emotie moment. Voor de 
laatste 5 km het glas omhoog. 
En het was druk! De drukste bezochte 4 
daagse tot nu toe. De weg wordt stééds 
smaller. Na mijn Blues Brother hoed te 
hebben gewisseld voor vakbondspet kreeg 
ik van deze nog een presentje, en wie 
kwamen we toen tegen. Zomaar ineens 
stond Jan van Start‟78 voor mijn neus en 
liep tegen de stroom in. Gaat hij nog een 
rondje? In strak trainingspak gesierd met 
medaille 33. Nee dus. Want Petra zat erbij. 
Na even gesnoept uit Petra‟s trommeltje 
naar de eindstreep. Met een goed 
vasthoudend biertje weg uit deze drukte en 
na de klus in de bus. 
Wij hebben het gehad. Sportief bewegen 
inclusief het maís en struikgevoel. 
Medailles bewonderen met de meeste 
waardering voor Leo‟s nummer 18 én met 
zovéél gepensioneerde levensjaren. Alles 
werd uit de kast getrokken voor een 
gezellige en dankbare avond met óók nog 
de verjaardag van Harry. Oké. Dat wel 
natuurlijk. Na enkele wijze toespraken te 
bedde en de volgende morgen geen 
Metalica wekker gevoel. Zalig! De Familie 
Onink kan trots zijn na al die jaren. Het geeft 
wel wat rommel, maar krijgt er ook wat van 
terug. Gezelligheid! 
Met nieuwe uitdagingen en andere 
boterhammen naar de volgende klus. 3 
 
 

De wondere belevenissen 
van “Paaltje” 

 
Allereerst wil ik me even voortstellen aan 
alle starters die nog niet bekend zijn met 
Paaltje. 
Ik, Paaltje dus, ben een paaltje die in het 
hart van de samenleving staat, en tevens in 
het hart van het fietspad gelegen tussen 
Wapserveen en Uffelte. 
Overal in den lande heb ik familie staan en 
via deze familie hoor ik heel vaak leuke en 
soms ook bijzondere dingen over starters en 
startsters. 
Zo bijvoorbeeld kwam een familielid, die uit 
de randstad naar Steenwijk is verhuisd 
(eenieder kent hem wel, ze hebben hem 
vernoemd naar de plaats waar hij is 
geboren, Amsterdam) met het verhaal dat er 
starters zijn die, waarschijnlijk ter 
bescherming, twee of meer onderbroeken 
aantrekken tijdens de training.Kan natuurlijk 
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ook zijn dat dit een gevoel van veiligheid 
geeft. 
Een verre neef van mij uit Hoorn kwam met 
het opmerkelijke verhaal dat een starter 
heeft geprobeerd de stoomtram van Hoorn 
naar Enkhuizen v.v. bij te houden. Achteraf 
bleek deze persoon degene te zijn die in het 
dagelijkse leven paaltjes omver placht te 
lopen, althans, in het verleden heeft hij dat 
met mij ooit geprobeerd. Maar ja, als je een 
blauwtje wilt lopen is dat op deze wijze goed 
te doen. 
En niet alleen in het Noord-Hollandse 
worden starters gesignaleerd. Een tijdje 
terug was een startster gezien in Eelde. Op 
de fiets nog wel. Weet niet of het om een 
training ging of gewon een vlaag van 
Nederlandse zuinigheid?. Alhoewel, 
fietsbanden zijn tegenwoordig ook niet meer 
te betalen. 
Na de training van de wedstrijdatleten zijn er 
ook nog die hun energie nog niet verbruikt 
hebben en met vereende krachten zich nog 
een honderdtal keren gaan opdrukken. 
Collegiaal als ze zijn elkaar de helpende 
hand te bieden door zweetsokken onder de 
neus te leggen. 
En dan dat verhaal van die starter die dacht 
dat je bij AV NOP na de training gemengd 
mocht douchen en hier een paar weken op 
proef ging trainen… Of was dit een uitvlucht 
om niet altijd door de geur van DOVE te 
worden bedwelmd in Steenwijk??.. 
Ook ging er een delegatie hardlopen op een 
doordeweekse zaterdag op het parcour van 
de hunebedloop. Probeert een Dalton, ik 
meen te weten Joe, een hunebed omver te 
lopen. Gelukkig kwam hij er vlak voor ten val 
( waarschijnlijk gestruikeld over een liggend 
paaltje)  en blesseerde slechts zijn prachtig 
gevormde knie. Aangezien de 
hunubedlooproute ook langs 
ondergetekende komt, zag ik dus 
hoogstpersoonlijk hoe deze Dalton werd 
meegesleept door zijn medelopers, namelijk 
in een kinderwagen. Enkele maanden terug 
is er een startster bevallen van een kind ( 
zoiets gebeurd trouwens vrij regelmatig) en 
deze liep met kind in de kinderwagen voor 
het eerst weer mee. Hadden ze hat kind 
eruit gehaald, Dalton erin, kind er weer 
bovenop en zo kwam het gezelschap dus bij 
mij langs gerend. Ik moet zeggen een 
creatieve oplossing om een gewonde te 
vervoeren. 
 

Verder hoop ik dat eenieder een goede 
vakantie heeft gehad en met frisse moed 
weer aan het trainen is geslagen. 
En ik kan het niet vaak genoeg melden::: 
Denk om mijn familie en probeer om ons 
heen te lopen. 
   
De groeten van PAALTJE. 

  

Rode wijn en 
naaldhakken 

 
Het kan soms voorkomen dat 1 of twee 
mensen een uitnodiging versturen om 
gezamenlijk een duurloopje te doen. Zo is 
dat een keer voorgekomen, de een 
verstuurde een uitnodiging om op de 
Woldberg te rennen en de ander in Havelte. 
Gelukkig is het goed gekomen en hebben wij 
met 5 man/ vrouw een duurloopje gelopen in 
Havelte van ongeveer 1,5 uur! We hebben 
de route van de Hunnebedloop gedaan, 
maar dan andersom. 
We hebben hem betiteld als de Bed tot Bed-
loop. Klaas had namelijk een wedstrijd loop, 
genaamd Bank tot Bankloop, maar omdat de 
weersverwachtingen nog al hot waren, was 
deze afgelast. 
En zelfs ook tijdens het lopen -al na 500 
meter!- kan Klaas onderuit .... Hij zei al: dit 
kuiltje had ik herkend als wij de route juist 
hadden gelopen.  Gelukkig kon hij wel 
verder. 
Ook kwamen wij langs "paaltje", maar het 
paaltje was niet thuis. Laat je nog eens wat 
van je horen?! 
 
Ook hebben wij laatst op zo‟n 3 a 4 meter 
afstand in twee ree-bruine ogen gekeken. 
Het was zo‟n mooi gezicht, de ree bleef een 
tijdje staan kijken naar ons en wij naar haar. 
Op een gegeven moment was ze het zat van 
ons en rende een stukje verder.  
 
Freddie is weer volop in training voor een 
marathon. Zo gaat hij ook naar de 
sportschool en in plaats van sporten gaat hij 
daar mooie billen bekijken .... D‟r was een 
dame met een mooi achterwerk. Freddie 
meende van Brazilaanse afkomst, of zal het 
voetballen hem voor de ogen gespeeld 
hebben. Waarschijnlijk was hij verzadigd 
deze zaterdagmorgen tijdens een 
duurloopje, hij ging namelijk niet meer achter 
de dames lopen. 
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Bert had een leuk idee, als je hem mobiel 
zou bellen, krijgt hij een foto te zien "wie" er 
belt. Zo had hij aan het 06-nummer van 
Margreet ... de foto van Ivonne geplakt. Hij 
was ervan overtuigd dat het Margreet was ... 
haha. Zelfs de bevestiging van Ivon hielp 
niet echt. Kom op Bert, plak de juiste foto 
eraan vast. 
  
De moestuin van Klaas werpt vruchten … uh 
groenten af. Voor ieder die gezond wil eten, 
heeft Klaas de juiste vitamine. Zo kregen wij 
laatst courgettes, komkommer en of een 
kropje sla. Heerlijk! Dankjewel hiervoor!  
 
Voor de meesten van ons betekent de 
vakantie een periode van heerlijk genieten 
en relaxen, nu is het wel zo dat je in je 
vakantie wat van je structuur kwijt bent en 
tja, dan kan het wel eens voorkomen dat je 
wat vergeet… Laten het nu weer de 
hardloopschoenen zijn, maar gelukkig woont 
Ivonne dichtbij en fietste ze snel naar huis 
om de schoenen aan te trekken (ja, die 
naaldhakken lopen toch niet zo lekker in het 
bos) en de groep weer tegemoet te lopen. 
 
Ieder van ons heeft een favoriet parcours, nu 
is het bekend dat Berry niet zo de 
ondergrond in het bos houdt en 
tegenwoordig lokt hij al mensen mee onder 
valse voorwaarden zodat hij niet alleen is. 
Iemand die ook niet van bostraining houdt 
uitnodigen voor een leuke duurloop en deze 
vervolgens in het bos lopen. Tja daar zijn de 
laatste woorden vast nog niet over gezegd. 
Gelukkig zijn ze beiden op de been gebleven 
die avond en dat kon niet iedereen zeggen. 
 
Het is altijd leuk als je met mensen loopt die 
ongeveer hetzelfde tempo hebben, de ene 
keer is de ene beter en de andere keer de 
andere. Zo kun je elkaar in de training mooi 
opzwepen, maar zeker ook in de 
wedstrijden. En heel soms laat je een ander 
winnen, om z‟n ego te strelen en niet lopend 
naar huis te moeten…… Nee, zo zitten we 
niet in elkaar, de beste van het moment wint 
(maar de naaldhak staat de laatste 
wedstrijden op voorsprong). 
 
De Wallenloop is ook weer geweest, het 
parcours iets anders dan vorig jaar, maar 
door de moeilijkheid ook juist leuk. Een mooi 
rondje met pittige stukjes was weer uitgezet, 
soms even oppassen want er zaten wat 
verraderlijke steile maar ook gladde stukjes 

in en voor je het weet zie je de grond van 
dichtbij (alles verder wel goed toch Harm?) 
 
Wanneer je ene haas niet zo „goed in vorm‟ 
is (flink aan het trainen voor de marathon, 
dus lopend naar wedstrijden toe, soms ook 
flink stijf en niet altijd op snelheid) is er wel 
iemand anders die eens wil hazen. Zo nam 
Egbert tijdens de Zwartwaterland loop deze 
taak goed op zich. Of zou het komen dat hij 
ook eens onder begeleiding van een fietser 
wilde lopen? In ieder geval liep Ivonne een 
goede tijd, bedankt! 
 

Gerstenat en vette Friet 
Belevenissen van een recreatieve loper. 

 
Door de vakantie is het al weer een poosje 
geleden dat ik het laatste stukje schreef. 
Mijn marathon voorbereiding is nog steeds in 
volle gang. Vandaag een “herstelloopje” 
gedaan, beetje dribbelen, wandelen en 
rekken. Gewoon lekker rustig de spieren 
weer een beetje soepel proberen te krijgen. 
 
Gister stond de langste duurloop gepland. 
Het was heerlijk weer. Lekker 
temperatuurtje, rond de 24 graden en een 
beetje bewolkt. 
 
Ik had het idee om lopend naar Zwartsluis te 
gaan vanaf Steenwijk en daar dan nog het 
parcours van de Zwartewaterlandloop te 
doen. Ivonne was gelukkig bereid om wat 
spullen voor me mee te nemen, en daar kon 
ik na de tijd ook mee terug rijden. Rond een 
uur of 4 vertrok ik. Het is een lange rechte 
weg voor een groot deel, goed voor het 
karakter zullen we maar zeggen. Sommige 
stukken kwam geen eind aan. 
Iets over de helft (bij de blauwe hand) klonk 
er ineens een enorm gebrul achter me. Er 
fietste een moeder met zoontje (jaar of 8 
denk ik) en die raakten op 1 of andere 
manier in botsing. Het jochie zat klem met 
de arm tussen de spaken van zijn moeder 
dus dat was paniek en brullen. Gelukkig viel 
het mee toen de boel weer los was. 
Eigenlijk was dat het enige incident van de 
20 km naar zwartsluis, of de lezers moeten 
nog geïnteresseerd zijn in de vraag waar en 
hoe ik op dat parcours een teek heb 
opgelopen. Dat hoor ik dan graag  
Afijn, toen ik in zwartsluis aankwam werd ik 
opgehaald door een delegatie Starters die 
aan het inlopen waren. Voor mij nog even 
inschrijven, beetje rekken en strekken en 
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toen nog 12,5 km met de “groep” mee. Ik 
nam me voor om langzaam te starten. 
Beetje gek eigenlijk….net of ik nog het idee 
had dat het ook nog snel zou kunnen. 
Nou…..dat ging echt niet meer. De eerste 6 
km ging nog redelijk maar toen kreeg ik even 
een enorme inzinking. In de verte liep Egbert 
de longen uit zijn lijf, hij ging voor de 
kappersbon . Ivonne had privé verzorging 
geregeld dus die had niet te klagen. Ze 
liepen uiteindelijk een paar minuten voor me. 
Na de tijd even napraten en toen snel onder 
de douche om op tijd te zijn voor de 
prijsuitreiking. Ivonne had beloofd dat we de 
taart zouden aansnijden (1e vrouw). Groot 
was onze teleurstelling toen bleek dat het 
een bos bloemen was, dat kun je niet eten. 
Jan, normaal ook de beroerdste niet, had 
een vergelijkbare bos bloemen, dus daar 
hadden we ook niks aan. Afijn, na een paar 
cola‟tjes, sinasjes, jus‟tjes en biertjes 
vertrokken we weer naar Steenwijk 
 
Afgelopen woensdag was de Wallenloop. 
Het parcours was iets aangepast na vorig 
jaar. Het magazijn van de Supercoop zat er 
niet meer bij. In plaats daarvan was er nu 
een lusje achter de Klincke, door het 
gras/modder. En meteen daarna de wal steil 
omhoog. Een echte kuitenbijter. Gelukkig 
waren er aanmerkelijk meer deelnemers dan 
vorig jaar, de groei zit erin  Het is ook een 
gezellig evenement, en het voordeel is dat 
het in de binnenstad is. En, in het kader van 
de midweekfeesten ben je dan bijna 
verplicht om te blijven zitten. 
Hoewel het wel een beetje fris werd hebben 
we het lang uitgehouden op het terras, onder 
andere door een heerlijk kacheltje  
 
Nu we het over het weer hebben, in de 
afgelopen periode heb ik eens een 
duurloopje gedaan met Ivonne en ik kan me 
niet herinneren dat het eerder zo slecht was. 
Toen we vertrokken hebben we even stil 
gestaan onder het viaduct, maar het 
regende niet heel erg sterk en het werd 
minder. We vertrokken dus weer richting 
bos…..de volgende 12 km gingen de sluizen 
open hoor. Diverse bospaden leken op 
complete beekjes waar het water naar 
beneden stroomde. We hielden de moed er 
echter in ( “ik zie daar al blauwe lucht”) en 
liepen vrolijk door. Uiteindelijk heeft het 2 
dagen geduurd voor mijn schoenen weer 
droog waren. 

Ik kon wel merken dat Ivonne in training is 
voor de triatlon. Terwijl ik foeterend door de 
plassen loop loopt ze vrolijk lachend en 
spetterend door de plassen….het zal wel 
met het onderdeel zwemmen van de triatlon 
te maken hebben. 
 
Door de vakantieperiode is het natuurlijk 
altijd even afwachten wie er bij de trainingen, 
duurloopjes en wedstrijdjes zijn. Het is in 
ieder geval een aantal weken een stuk 
rustiger op de trainingen. 
Egbert stelde zijn vakantie nog uit om de 
stratenloop in de Blesse te doen. Dit jaar 
was ik voor het eerst sneller dan hem, maar 
volgend jaar heeft hij de orde weer hersteld 
hoor! Maar goed, dit jaar mag mijn naam in 
de beker. Om het te vieren besloten we om 
een afzakkertje op het terras te pakken. 
 
Op een woensdagtraining liep er eens een 
gastloopster mee. Ze wou gewoon een 
duurloopje doen en ze had een hekel aan 
zand en zachte paden. Volgens Berry was 
de woensdag bij ons daar uitermate geschikt 
voor…..afijn, na 1 ½ uur ploeteren door het 
bos wist ze ook wel dat Berry nooit op het 
schema kijkt! 
 
Mijn marathontraining gaat goed, ik ben 
tevreden. Hoewel het wel zwaar wordt nu is 
het ook een kwestie van aftellen. Over 5 
weken is het zover ( 26 september, ik weet 
niet wanneer deze starter in de bus ligt ) 
Over 2 weken nog 1 keer 30 km op 
wedstrijdtempo en dan is het aftellen 
geblazen…..Ik heb er zin in. Waarschijnlijk in 
de volgende starter een laatste update? 
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LANGE-AFSTANDS-COMPETITIE 2010

Tussenstand tot 19 augustus 2010
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Ivonne Wessels 1e 1 1 1 1 1 1 13.04.4 1 22.20.02 1 45.15.3 1 7

Sietske Sterkenburgh 2 25.14.84 2 4

Mariska Lenis 2 2

Simone Westerbeek (MA) 2 27.27.08 3 5

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

Toos de Vries 2e 2 2 2 2 1 2 5.57.9 2 13

Trees van Veen 3 4 3 2 6.50.2 4 24.11.68 2 18

Tiny de Jong 6 3 4 5 3 21

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

Jannie Kielema 3 3

Jenny Braad-Westerveen 4 4

Anita Blankvoort 5 5

Willeke Lubbinge 5 5

Ineke Blaauw 6 6

Alie Smook 6 6

Jana Posthumus 7 7

Gerjan Petter 2 2 1 1 10.47.5 1 19.01.06 1 8

Erwin Groenink 4 4 2 5.49.7 1 22.18.94 2 46.46.8 1 14

Jan Willem Krom 3 1 3 3 12.39.7 2 22.21.62 3 15

Stefan Postma 1 1 2

Ruud Schepers 2 1 3.55.42 1 4

Stephan Nijs 1 1

Egbert Vink 3 2 2 5.32.80 1 19.11.41 1 45.13.4 1 10

Jan Scheenstra 1 1 1 1 1 5

Arnold Broek 2 1 2 2 3.46.43 1 8

Berry Pees 4 2 3 3 45.17.8 2 14

Tom van Ravenstein 5 3 3 4 15

Jens Werth 6 6

Klaas van der Veen 1e 1 1 2 1 1 1 4.47.16 1 10.26.8 1 18.28.08 2 37.54.8 1 7

Freddie Bouma 2e 3 5 3 2 2 10.49.7 2 19.04.83 4 38.57.4 2 18

Jan de Groot 3e 6 6 4 3 3 4 19.31.32 6 32

Harm Kolvoort 4 4 6 4.56.8 2 19.26.80 5 21

Klaas de Haan 5 4 4 5 11.42.4 5 23

Ad Roodhuizen 2 7 5.03.5 3 3.03.06 2 14

Bert Slagter 9 7 8 8 32

Jan Groen 10.58.78 3 18.52.9 3 2.58.02 1 7

Wolter van der Veen 2 3 11.17.5 4 9

Jebbe Westerbeek 9 6 5 20

Jan Bos 8 8 7 23

Marchel Tissingh 8 6 10 24

Peter Wemer 11 10 28.52.28 7 28

Jacob Dolstra 9 9 11 29

Peter Visser 1 16.22.08 1 2

Heerke Postma 2 3 5

Ron Bos 5 5 10

Eddy Oosterkamp 7 9 16

Thijs v.d. Vegt 7 10 17

Chris Pols 6 6

Jaap van Weenen 10 10

Jan Nijmeijer 1e 4 3 6 1 3 6.36.5 1 14.31.1 1 24.03.99 2 50.25.1 1 4.32.31 1 10

Jan de Lange 1 1 1 19.33.71 1 4

Gerrit Greven 2 2 1 1 6

Arjen Guikema 2 4 2 8

Wim van Oosten 3 3 5 11

Folkert Sterkenburgh 2 2

Thijs Stienstra 3 3
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Puntenklassement persoonlijke records tot 28 augustus 2010. 
 
Pupillen Meisjes: 
 1 Amber Bekius 14,5 
 2 Rosalie Tissingh 14 
 3 Thirza Kuiper 12,5 
 4 Sanne Geerders 12 
 5 Soraya Servage 11 
 6 Marije Roerink 9,5 
 7 Demi Berger 9 
 8 Anne Karlijn Mos 6 
 9 Lysanne Nijmeijer 2,5 
10 Wianne Schipper 2 
11 Marley Brunink 1 
 
Pupillen Jongens: 
 1 Luuk Geerders 13 
 -- Peter Hoekstra 13 
 -- Jarno Kuiper 13 
 4 Simon Hermsen 12,5 
 5 Wesley Hoekstra 11,5 
 6 Remco Mulder  10,5 
 7 Kristian Mos 10 
 8 Wolter Nijmeijer 9 
 -- Tijmen Siertsema 9 
10 Kevin Boes 8 
11 Klaas Pit 6 
--- Jarmo Visser 6 
13 Simon Ensing 5 
--- Eric Stuiver 5 
15 Bram Bijdevaate 4,5 
16 Thomas Smits 4 
17 Jan Coen Herrema 3 
--- Jelle Klein 3 
--- Mathijs Mulder 3 
20 Jorrit Wubben 1 
 
Meisjes C/D: 
 1 Ryanne Bekius 16,5 
 2 Ellen Jansen 15 
 3 Geesje Nijmeijer 8 
 -- Iris Oost 8 
 5 Sandra Boxum 6,5 
 6 Claudia Oosterkamp 6 
 -- Astrid Wibbelink 6 
 8 Lara van Ravenstein 4,5 
 9 Charlotte Roerink 3,5 
10 Marte Naaktgeboren 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jongens C/D: 
 1 Tim de Boer 11 
 2 Julian Vreeling 7,5 
 3 Wesley Smid 7 
 4 Dennis Nieuwenhuis 6,5 
 5 Nick Rodermond 5,5 
 6 Ernst Luijten 4 
 -- Obbe Tibben 4 
 8 Jari Woldring 3 
 
A/B-junioren: 
 1 Marco Jonkman 12 
 2 Lowie vd Woude 11,5 
 3 Vincent Spitzen 11 
 4 Wieke Nijmeijer 7,5 
 5 Jesse Nijboer 6 
 -- Frank Wibbelink 6 
 7 Gerdo van Dalen 3 
 8 Allaerd Petter 2 
 -- Pim Wubben 2 
10 Jan de Jong 1,5 
11 Nikki Groen 1 
--- Nathan vd Heide 1 
--- Lukas Wijnen  1 
14 Joey Woudstra 0,5 
 
Vrouwen/Vrouwen Masters: 
 1 Trijntje Dijkstra 4 
 2 Tineke Boes 3,5 
 3 Grietje Boxum 3 
 4 Wilma van Galen 2 
 5 Lysbeth Gijsen 1,5 
 6 Inge Bootsma 1 
 -- Jana Posthumus 1 
 -- Trees van Veen 1 
 
Mannen-Mannen Masters: 
 1 Peter Mulder 4 
 2 Egbert Vink 3 
 3 Freddie Bouma 2 
 -- Harm Kolvoort 2 
 5 Jeen Nauta 1 
 



2e Medaillewestrijd  op 9 juli 2010 te Steenwijk. 

          Jongens pupillen C 
  

  
 

Jongens pupillen A 
  40m 

   
  

 
60m 

   1 Luuk  Geerders 
 

7.1     1 Wesley  Hoekstra 
 

9.6 

2 Tijmen  Siertsema 
 

8.0     2 Simon  Ensing 
 

9.8 

3 Jarno  Kuiper 
 

8.0     3 Kevin  Boes 
 

9.9 

hoog 
   

  
 

4 Bram  Bijdevaate 
 

10.0 

1 Luuk  Geerders 
 

1.00     5 Thomas  Smits 
 

10.7 

2 Tijmen  Siertsema 
 

0.90     6 Remco  Mulder 
 

10.9 

2 Jarno  Kuiper 
 

0.90     7 Jan Coen  Herrema 
 

11.6 

bal 
   

  
 

8 Peter  Hoekstra 
 

11.7 

1 Jarno  Kuiper 
 

18.50     9 Wolter  Nijmeijer 
 

13.6 

2 Luuk  Geerders 
 

18.16     hoog 
   3 Tijmen  Siertsema 

 
16.25     1 Bram  Bijdevaate 

 
1.20 

    
  

 
2 Simon  Ensing 

 
1.15 

Meisjes pupillen C 
  

  
 

3 Kevin  Boes 
 

1.10 

40m 
   

  
 

4 Wesley  Hoekstra 
 

1.00 

1 Annefleur  Tissingh 
 

7.7     5 Jan Coen  Herrema 
 

0.90 

2 Lieke  Berger 
 

8.2     5 Wolter  Nijmeijer 
 

0.90 

3 Dione  Schipper 
 

8.4     5 Remco  Mulder 
 

0.90 

ver 
   

  
 

8 Peter Hoekstra 
 

0.90 

1 Annefleur  Tissingh 
 

2.73     9 Thomas  Smits 
 

0.85 

2 Dione  Schipper 
 

2.70     bal 
   3 Lieke  Berger 

 
2.42     1 Simon  Ensing 

 
31.05 

bal 
   

  
 

2 Wesley  Hoekstra 
 

27.41 

1 Lieke  Berger 
 

12.54     3 Kevin  Boes 
 

25.61 

2 Dione  Schipper 
 

9.21     4 Bram  Bijdevaate 
 

21.96 

3 Annefleur  Tissingh 
 

6.48     5 Remco  Mulder 
 

18.71 

    
  

 
6 Jan Coen  Herrema 

 
17.87 

Jongens pupillen B 
  

  
 

7 Thomas  Smits 
 

17.56 

40m 
   

  
 

8 Peter  Hoekstra 
 

11.68 

1 Jarmo  Visser 
 

6.8     9 Wolter  Nijmeijer 
 

11.29 

2 Simon  Hermsen 
 

7.7     
    hoog 

   
  

 
Meisjes pupillen A 

  1 Simon  Hermsen 
 

1.05     60m 
   2 Jarmo  Visser 

 
1.05     1 Soraya  Servage 

 
8.9 

bal 
   

  
 

2 Marije  Roerink 
 

9.1 

1 Simon  Hermsen 
 

23.41     3 Rosalie  Tissingh 
 

9.8 

2 Jarmo  Visser 
 

17.39     4 Amber  Bekius 
 

10.2 

    
  

 
4 Demi  Berger 

 
10.2 

Meisjes pupillen B 
  

  
 

6 Thirza  Kuiper 
 

10.8 

40m 
   

  
 

7 Sanne  Geerders 
 

10.8 

1 Wianne  Schipper 
 

7.8     1000m 
   2 Marley  Brunink 

 
9.2     1 Soraya  Servage 

 
3.34.1 

ver 
   

  
 

ver 
   1 Wianne  Schipper 

 
2.65     1 Soraya  Servage 

 
4.18 

2 Marley  Brunink 
 

2.25     2 Marije  Roerink 
 

3.94 

bal 
   

  
 

3 Rosalie  Tissingh 
 

3.85 

1 Wianne  Schipper 
 

13.44     4 Amber  Bekius 
 

3.15 

2 Marley  Brunink 
 

12.34     5 Demi  Berger 
 

3.13 

    
  

 
6 Thirza  Kuiper 

 
3.01 

    
  

 
7 Sanne  Geerders 

 
2.93 

          

     
  

    

     
  

 
Vervolg volgende blad. 

 

     
  

    

     
  

    



2e Medaillewestrijd  op 9 juli 2010 te Steenwijk, vervolg:. 

     
  

    Meisjes pupillen A, vervolg: 
  

    Meisjes junioren C, vervolg: 
  bal 

   
    hoog 

   1 Amber  Bekius 
 

21.94     1 Astrid  Wibbelink 
 

1.40 

2 Soraya  Servage 
 

20.92   
 

2 Ellen  Jansen 
 

1.35 

3 Rosalie  Tissingh 
 

20.17     2 Sandra  Boxum 
 

1.35 

4 Marije  Roerink 
 

17.21     4 Ryanne  Bekius 
 

1.30 

5 Demi  Berger 
 

17.16     5 Iris  Oost 
 

1.25 

6 Thirza  Kuiper 
 

13.38     6 Claudia  Oosterkamp 
 

1.20 

7 Sanne  Geerders 
 

12.31     7 Geesje  Nijmeijer 
 

0.95 

    
    

    Jongens junioren D 
  

    Meisjes junioren B 
  kogel 

   
  

 
800m 

   1 Robin  Hes 
 

3.75     1 Astrid  Logtenberg 
 

2.56.4 

    
  

 
2 Wieke  Nijmeijer 

 
3.32.9 

Meisjes junioren D 
  

    hoog 
   1000m 

   
    1 Astrid  Logtenberg 

 
1.30 

1 Anne-Rim  Romp 
 

3.37.4     2 Wieke  Nijmeijer 
 

NM 

2 Lara van Ravenstein 
 

4.02.2     kogel 
   ver 

   
    1 Astrid  Logtenberg 

 
7.37 

1 Anne-Rim  Romp 
 

3.87     2 Wieke  Nijmeijer 
 

5.48 

kogel 
   

    
    1 Anne-Rim  Romp 

 
6.77     Mannen Senioren 

  2 Lara van Ravenstein 
 

5.82     800m 
   

    
  

 
1 Bas Kluitenberg Vitalis 2.29.7 

Jongens junioren C 
  

  
     800m 

   
  

 
Vrouwen Senioren 

  1 Tim de Boer 
 

2.21.1     800m 
   2 Dennis  Nieuwenhuis 

 
3.02.3     1 Nienke Onnen Vitalis 2.29.8 

ver 
   

    
    1 Tim de Boer 

 
4.58     Mannen Masters 

  2 Dennis  Nieuwenhuis 
 

4.08     800m 
   speer 

   
    1 Peter Mulder M40 3.03.4 

1 Tim de Boer 
 

33.93     ver 
   2 Dennis  Nieuwenhuis 

 
20.16   

 
1 Peter Mulder M40 4.03 

    
  

 
speer 

   Meisjes junioren C 
  

  
 

1 Hans Spitzen M55 32.23 

800m 
   

    2 Peter Mulder M40 31.62 

1 Claudia  Oosterkamp 
 

2.24.6     3 Hans Hes M65 18.55 

2 Ellen  Jansen 
 

2.31.0     kogel 
   3 Sandra  Boxum 

 
2.55.6     1 Hans Hes M65 7.88 

4 Geesje  Nijmeijer 
 

3.04.5     
    5 Astrid  Wibbelink 

 
3.20.5     Vrouwen Masters 

  6 Iris  Oost 
 

3.28.0     800m 
   7 Ryanne  Bekius 

 
3.31.5   

 
1 Lysbeth  Gijsen V45 2.55.8 

kogel 
   

    hoog 
   1 Ryanne  Bekius 

 
9.57     1 Trijntje Dijkstra V50 1.25+ 

2 Ellen  Jansen 
 

7.36     2 Jana Posthumus V40 1.15 

3 Sandra  Boxum 
 

7.32     3 Tineke Boes V45 1.05 

4 Iris  Oost 
 

7.22     kogel 
   5 Claudia  Oosterkamp 

 
5.85     1 Lysbeth  Gijsen V45 8.35+ 

6 Astrid  Wibbelink 
 

5.63     2 Trijntje Dijkstra V50 8.28 

7 Geesje  Nijmeijer 
 

4.03   
 

3 Tineke Boes V45 6.61 

speer 
   

  
 

4 Jana Posthumus V40 5.93 

1 Ryanne  Bekius 
 

30.10+   
     

    
    

    

    
  

  
Vervolg volgende blad. 

 



2e Medaillewestrijd  op 9 juli 2010 te Steenwijk, vervolg:. 

          LA comp 3000m 
  

    
    

    
    6 Wolter vd Veen M45 11.17.5 

1 Klaas vd Veen M50 10.26.8   
 

7 Klaas de Haan M45 11.42.4 

2 Jordy Stam Heerenveen 10.38.2     8 Jan Willem Krom Man.Sen. 12.39.7 

3 Gerjan Petter Man.Sen. 10.47.5   
 

9 Martin Kielema Man.Sen. 12.59.3 

4 Freddie Bouma M45 10.49.7     10 Ivonne Wessels Vr.Sen. 13.04.4 

5 Jari v Ravenstein Heerenveen 10.54.9     11 Jan Nijmeijer M55 14.31.1 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

3e Open Hoogeveense Pupillencompetitie op 3 juli 2010. 

            JPC: Ver: 40m: Hoog: Kogel:   
 

MPA: 60m: Ver: Hoog: Kogel: 

Luuk Geerders 3.49 7.5 1.05+ 5.81   
 

Rosalie Tissingh 9.9 3.87 1.15 5.88 

Jarno Kuiper 3.05 7.6 1.00 5.17   
 

Amber Bekius 10.0 3.36 1.05 5.69 

     
  

 
Sanne Geerders 11.1 2.84 0.95 4.30 

     
  

 
Thirza Kuiper 11.3 2.94 0.95 4.85 

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

Gert Ruinemans Loopavond te Steenwijk op 16 juli 2010. 

          Meisjes junioren D 
  

  
 

Mannen Senioren, vervolg: 
  ver 

   
  

 
150m 

   1 Anne-Rim  Romp 
 

3.77     5 Jeen  Nauta 
 

19.1 

150m 
   

  
 

300m 
   2 Anne-Rim  Romp 

 
21.7     5 Jeen  Nauta 

 
41.3 

    
  

     Meisjes junioren C 
  

  
 

Vrouwen Senioren 
  150m 

   
  

 
10000m 

   2 Astrid  Wibbelink 
 

24.2     1 Ivonne  Wessels 
 

45.15.3 

ver 
   

  
     2 Sandra  Boxum 

 
3.85     Mannen Masters 

  3 Astrid  Wibbelink 
 

3.36     1 mijl 
   4 Geesje  Nijmeijer 

 
2.42     8 Folkert Sterkenburgh M60 6.49.2 

discus 
   

  
 

10000m 
   1 Sandra  Boxum 

 
18.65     2 Klaas van der Veen M50 37.54.8 

2 Mathilde  Spitzen 
 

15.89     3 Freddie Bouma M45 38.57.4 

3 Geesje  Nijmeijer 
 

8.32     4 Egbert Vink M40 45.13.4 

1 mijl 
   

  
 

5 Berry Pees M40 45.17.8 

2 Geesje  Nijmeijer 
 

6.39.2+     6 Jan Nijmeijer M55 50.25.1 

3 Mathilde  Spitzen 
 

7.07.6     discus 
   

    
  

 
2 Hans Spitzen M55 28.98 

Jongens junioren B 
  

  
 

3 Hans Hes M65 24.45 

150m 
   

  
 

6 Bennie Overvelde M60 18.40 

2 Frank  Wibbelink 
 

21.0     150m 
   

    
  

 
2 Hans Spitzen M55 21.5 

Meisjes junioren B 
  

  
 

300m 
   ver 

   
  

 
2 Hans Spitzen M55 48.1+ 

1 Wieke  Nijmeijer 
 

2.24     
    discus 

   
  

 
Vrouwen Masters 

  1 Wieke  Nijmeijer 
 

12.25     ver 
   1 mijl 

   
  

 
1 Tineke Boes V45 2.98 

1 Wieke  Nijmeijer 
 

8.26.5+     discus 
   

    
  

 
1 Trijntje Dijkstra V50 21.71+ 

Mannen Senioren 
  

  
 

2 Tineke Boes V45 18.72 

10000m 
   

  
 

3 Grietje Boxum-Bijl V50 17.93 

2 Erwin  Groenink 
 

46.46.8     150m 
   

    
  

 
1 Tineke Boes V45 26.8 



N.K. Senioren te Amsterdam op 18 juli 2010. 
 
Mannen: 
Discus: Boudewijn Luijten 54.95 3e

Vrouwen: 
Hoog: Nikki Woudstra 1.75 3e

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

1K Runaway te Amsterdam op 18 juli 2010. 
 
Meisjes 10 en 11 jaar: 
1000m: Soraya Servage 3.23.29+ 3e

Meisjes 12 en 13 jaar: 
1000m: Claudia Oosterkamp 3.07.33 3e

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

Atverni Outdoor Meeting te Nieuwegein op 15 augustus 2010. 

        Meisjes Pup. A, 2e jaars: 60m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Soraya Servage 9.01+ 1.25 8.71 1731 2e 3.45.15 3e 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Nationale C-spelen te Amsterdam op 21 en 22 augustus 2010. 

          Meisjes C: 
  

  
 

Kogel: Ryanne Bekius 9.95 13e 

600m: Ellen Jansen 1.46.33 15e   
 

Discus: Ryanne Bekius 22.30 20e 

1000m: Claudia Oosterkamp 3.05.10 4e   
 

Speer: Ryanne Bekius 27.30 26e 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Deltion IJsseldelta Baancircuit te Harderwijk op 21 augustus 2010. 
 
Mannen: 
400m: Jeen Nauta 57.83 4

e
 

Jongens A: 
1500m: Lowie vd Woude 4.38.58 5e

Jongens B: 
Kogel: Marco Jonkman 10.01 2e

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

3e Medaillewestrijd te Steenwijk op 27 augustus 2010. 

         Jongens pupillen C 
 

  
 

Meisjes pupillen C 
  600m 

  
  

 
600m 

   1 Jarno  Kuiper 2.23.7     1 Annefleur  Tissingh 
 

2.39.5 

2 Luuk  Geerders 2.26.0     2 Dione  Schipper 
 

2.51.6 

3 Tijmen  Siertsema 2.38.9     3 Fee  Hilligehekken 
 

2.58.6 

4 Mathijs  Mulder 2.40.5     4 Lieke  Berger 
 

3.03.3 

5 Sem  Klein Velderman 3.03.6     hoog 
   6 Job  Klein Velderman 3.05.2     1 Annefleur  Tissingh 

 
0.90 

ver 
  

  
 

2 Fee  Hilligehekken 
 

0.70 

1 Luuk  Geerders 3.32     3 Dione  Schipper 
 

0.65 

2 Jarno  Kuiper 2.94     3 Lieke  Berger 
 

0.65 

3 Tijmen  Siertsema 2.59     Vortex 
   4 Thijs   Klein Velderman 2.04     1 Annefleur  Tissingh 

 
10.88 

5 Mathijs  Mulder 1.96     2 Lieke  Berger 
 

8.95 

6 Job  Klein Velderman 1.90     3 Dione  Schipper 
 

8.44 

7 Sem  Klein Velderman 1.86     4 Fee  Hilligehekken 
 

8.23 

Vortex 
  

  
     1 Jarno  Kuiper 17.70     Jongens pupillen B 

  2 Tijmen  Siertsema 15.72     1000m 
   3 Thijs   Klein Velderman 14.48     1 Simon  Hermsen 

 
4.14.0 

4 Luuk  Geerders 14.23     2 Arno  Stuiver 
 

4.21.0 

5 Mathijs  Mulder 11.38     3 Jarmo  Visser 
 

4.22.0 

6 Sem  Klein Velderman 9.45     4 Thijs Klein Velderman JPC 
 

4.44.0 

7 Job  Klein Velderman 8.66     
    

         

      
Vervolg volgende blad. 

 



3e Medaillewestrijd te Steenwijk op 27 augustus 2010, vervolg: 

         Jongens Pupillen B, vervolg: 
 

    Meisjes pupillen A 
  ver 

  
    1000m 

   1 Jarmo  Visser 3.36     1 Thirza  Kuiper 
 

3.57.0 

2 Simon  Hermsen 2.80     2 Rosalie  Tissingh 
 

4.04.0 

3 Arno  Stuiver 2.48   
 

3 Marije  Roerink 
 

4.11.0 

Vortex 
  

    4 Luz  Visser 
 

4.14.0 

1 Simon  Hermsen 18.22+     5 Amber  Bekius 
 

4.23.0 

2 Arno  Stuiver 16.75     6 Demi  Berger 
 

4.27.0 

3 Jarmo  Visser 15.60     7 Sanne  Geerders 
 

5.16.0 

   
  

 
hoog 

   Meisjes pupillen B 
 

    1 Marije  Roerink 
 

1.35 

1000m 
  

    2 Rosalie  Tissingh 
 

1.10 

1 Wianne  Schipper 4.41.0     3 Amber  Bekius 
 

1.05 

2 Marley  Brunink 5.21.0     4 Luz  Visser 
 

1.00 

hoog 
  

  
 

5 Demi  Berger 
 

0.95 

1 Marley  Brunink 0.85   
 

6 Sanne  Geerders 
 

0.95 

2 Wianne  Schipper 0.85   
 

7 Thirza  Kuiper 
 

0.85 

   
    kogel 

   Vortex 
  

    1 Marije  Roerink 
 

5.69 

1 Marley  Brunink 11.36+     2 Demi  Berger 
 

5.62 

2 Wianne  Schipper 9.77     3 Amber  Bekius 
 

5.46 

   
  

 
4 Thirza  Kuiper 

 
5.33 

Jongens pupillen A 
 

    5 Rosalie  Tissingh 
 

5.21 

1000m 
  

    6 Sanne  Geerders 
 

4.81 

1 Simon  Ensing 3.48.0     
    2 Wesley  Hoekstra 3.49.0   

 
Jongens junioren D 

  3 Eric  Stuiver 3.52.0     80m 
   4 Remco  Mulder 3.52.0     1 Jari  Woldring 

 
11.0 

5 Thomas  Smits 4.03.0     2 Julian  Vreeling 
 

11.6 

6 Jan Coen  Herrema 4.37.0   
 

hoog 
   7 Kevin  Boes 4.39.0   

 
1 Julian  Vreeling 

 
1.35 

8 Peter  Hoekstra 5.00.0   
 

2 Jari  Woldring 
 

1.25 

9 Wolter  Nijmeijer 5.34.0     discus 
   ver 

  
    1 Jari  Woldring 

 
16.53 

1 Wesley  Hoekstra 3.58   
 

2 Julian  Vreeling 
 

13.20 

2 Kevin  Boes 3.50   
 

kogel 
   3 Simon  Ensing 3.43     1 Robin  Hes 

 
3.86 

4 Eric  Stuiver 3.25     
    5 Thomas  Smits 3.14   

 
Jongens junioren C 

  6 Remco  Mulder 2.91     100m 
   7 Peter  Hoekstra 2.62     1 Dennis  Nieuwenhuis 

 
15.1 

8 Jan Coen  Herrema 2.42   
 

hoog 
   9 Wolter  Nijmeijer 2.32   

 
1 Dennis  Nieuwenhuis 

 
1.15 

kogel 
  

  
 

kogel 
   1 Kevin  Boes 7.35     1 Dennis  Nieuwenhuis 

 
8.46 

2 Eric  Stuiver 7.14     
    3 Wesley  Hoekstra 5.98     Meisjes junioren C 

  4 Simon  Ensing 5.67     80m 
   5 Peter  Hoekstra 5.29     1 Ellen  Jansen 

 
11.5 

6 Remco  Mulder 4.97     2 Sandra  Boxum 
 

11.7 

7 Thomas  Smits 4.87     3 Iris  Oost 
 

12.7 

8 Wolter  Nijmeijer 4.44     4 Geesje  Nijmeijer 
 

14.1 

9 Jan Coen  Herrema 4.43     
    

         

      
Vervolg volgende blad. 

 

         



3e Medaillewestrijd te Steenwijk op 27 augustus 2010, vervolg: 

    
  

    Meisjes junioren C, vervolg: 
 

    Mannen Masters 
  ver 

  
    100m 

   1 Ellen  Jansen 4.23     1 Peter Mulder M40 13.6 

2 Sandra  Boxum 3.86     hoog 
   3 Iris  Oost 3.41     1 Peter Mulder M40 1.60+ 

4 Geesje  Nijmeijer 2.62     kogel 
   discus 

  
    1 Peter Mulder M40 8.12 

1 Ryanne  Bekius 20.13   
 

2 Hans Hes M65 7.92 

2 Sandra  Boxum 19.01     discus 
   3 Iris  Oost 15.79     1 Hans Hes M65 25.16 

4 Ellen  Jansen 11.33     
    5 Geesje  Nijmeijer 8.15     Vrouwen Masters 

  

   
    100m 

   Jongens junioren B 
 

    1 Trijntje Dijkstra V50 15.6 

100m 
  

    2 Jana Posthumus V40 17.6 

1 Frank  Wibbelink 14.0     discus 
   hoog 

  
    1 Lysbeth Gijsen V45 23.58+ 

1 Frank  Wibbelink 1.45   
 

2 Jolanda Hes V45 22.17 

kogel 
  

  
 

3 Trijntje Dijkstra V50 18.22 

1 Pim  Wubben 10.70   
 

4 Jana Posthumus V40 14.61 

2 Marco  Jonkman 8.91     kogel 
   3 Frank  Wibbelink 6.51     1 Jolanda Hes V45 7.76 

discus 
  

    
    1 Marco  Jonkman 29.39     LA comp  

   

   
    5000m 

   Meisjes junioren B 
 

    1 Freddie Bouma M45 18.22.0 

100m 
  

    2 Wolter van der Veen M45 18.36.0 

1 Nikki  Groen 14.8   
 

3 Harm Kolvoort M45 19.26.0 

2 Wieke  Nijmeijer 16.9     4 Teun de Goede JB 21.17.0 

ver 
  

    5 Berry Pees M40 21.18.0 

1 Nikki  Groen 3.63     6 Erwin  Groenink Sen 21.24.0 

2 Wieke  Nijmeijer 2.60     7 Bert Slagter M50 22.07.0 

discus 
  

    8 Trees van Veen V45 23.33.0 

1 Nikki  Groen 13.92     9 Jan Nijmeijer M55 23.33.0 

2 Wieke  Nijmeijer 12.94     
    

   
  

     Jongens junioren A 
 

    
    100m 

  
    

    1 Nathan van der Heide 11.8     
    2 Lowie van der Woude 14.1     
    kogel 

  
    

    1 Lowie van der Woude 6.91     
    2 Nathan van der Heide 5.07   

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



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 19 september 2010, zie clubblad juli 2010, of www.start78.nl

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

19 september Leeuwarden wegloop 9,9km-8,8km-7,7km-6,6km-5,5km 11.00 uur

19 september Leeuwarden wegloop 4,4km-3,3km-2,2km-1,1km 11.00 uur

21 september Epe baan senioren/masters/junioren-ABCD (instuif) 19.50 uur

21 september Glimmen wegloop 42,2km-22,4km 11.00 uur

25 september Drachten baan pupillen, Fun in Atletics

26 september Ommen crossloop 10km-5km-4,1km-2km-1km 10.00 uur

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

02 oktober St.Jacobiparochie wegloop 25km 10.30 uur

02 oktober STEENWIJK baan clubkampioenschappen alle klassen 11.00 uur

02 oktober Wijster crossloop 10km-5km 13.30 uur

03 oktober Drachten wegloop 20km-10km-5km-1,3km 13.00 uur

03 oktober Huizen baan senioren/masters werp-5-kamp 10.30 uur

03 oktober Veenhuizen crossloop 10km-5km-3km 10.30 uur

05 oktober Epe baan senioren/masters/junioren-ABCD (instuif) 19.00 uur

07 oktober Zwolle baan 5000m en coopertest 19.30 uur

09 oktober Assen wegloop 15km-12km-9km-6km-3km-1km 11.00 uur

09 oktober Den Ham bosloop 9,3km-4,7km-1,5km 13.30 uur

09 oktober Leeuwarden wegloop 10km-7,5km-5km-2,5km 14.00 uur

09 oktober Meppel wegloop 21,1km-10km 11.30 uur

10 oktober Biddinghuizen wegloop 15km-10km-5km-1,5km 11.30 uur

10 oktober Emmeloord wegloop 15km-12,5km-10km-7,5km-5km-2,5km 11.00 uur

10 oktober Groningen wegloop 6,4km (4 mijl) 13.30 uur

10 oktober STEENWIJK baan werp-3-kamp senioren/masters/junioren 10.30 uur

16 oktober Hardenberg crossloop 9km-6km-3km-1km 12.15 uur

16 oktober Staphorst crossloop 10km-5km-1,8km-0,9km 14.00 uur

16 oktober Zuidlaren wegloop 10km-5km-2,2km 10.30 uur

16 oktober Zwaagwesteinde wegloop 20km-15km-11,1km-6,4km 11.00 uur

17 oktober Leeuwarden wegloop uurloop - 1/2 uurloop 12.00 uur

20 oktober Lhee wegloop 42,2km-20,7km 11.00 uur

23 oktober Harderwijk crossloop 10,5km-8km-5,5km-2,5km-2km-1,5km 11.00 uur

23 oktober Workum wegloop 15,5km-11km-7km 14.00 uur

24 oktober Exloo wegloop 10km-5km 14.00 uur

24 oktober Zwolle wegloop 15km-10km-5km-3km-1,5km 10.30 uur

30 oktober Dwingeloo crossloop 9km-7km-5km-4km-3km-2km-1km 11.15 uur

30 oktober Franeker wegloop 21,1km-16km-10km 11.00 uur

30 oktober Heerde wegloop 15km-10km-5km-1,4km-0,7km 10.20 uur

30 oktober Zutphen baan masters werp-5-kamp 10.00 uur

31 oktober STEENWIJK Tijd van je leven loop: wegloop 17km-11km 02.00 uur

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

Er kunnen wedstrijden uitvallen of verplaatst worden. Informeer daarom als je niet zeker weet

of deze wedstrijd gehouden wordt. Dit voorkomt teleurstelling.

Ook is er vaak een tijdschema of een aanvangstijd bekend. Jolanda Hes.    


