


TRAININGSTIJDEN

Steenwijk:

Maandag: 19.00-20.30 Lange Afstandsgroep niveau 4 Oerthebaan Jebbe

Dinsdag: 18.00-19.00 Pupillen B, C en Mini Gymzaal Eekeringe Ina

18.00-19.15 pupillen A 1e jaars Oerthebaan Marchel/ouderhulp

18.00-19.15 pupillen A 2e jaars + D junioren Oerthebaan Tineke/Gerjan/Lowie/Marco

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

19.30-20.45 Recr. loopgroep niveau 1 Vanaf Oerthebaan Rob/Freddie

19.30-20.45 Recr. loopgroepen niveau 2 Vanaf 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/Peter/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

Zaterdag: 09.30-10.30 Recr. Loopgroep niveau 1 Woldberg Ruud/Rob

09.30-10.30 Recr. Loopgroep niveau 2 Woldberg Thijs

Wolvega:

Maandag: 19.15-20.45 Recreatieve loopgroep alle niveau's Vanaf Molenwiek Folkert

Woensdag: 19.30-20.30 Sportief wandelen, oneven weken Vanaf de nieuwe aanleg 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 2004 en later € 17,95 € 12,75

Pupillen C 2003 € 21,50 € 12,75 € 6,90

Pupillen B 2002 € 21,50 € 12,75 € 6,90

Pupillen A 2000/2001 € 23,15 € 12,75 € 6,90

Junioren D 1998/1999 € 27,40 € 13,45 € 12,30

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

Junioren B 1994/1995 € 31,50 € 13,45 € 12,30

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

Senioren/ Masters 1991 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:

Arnold Broek De klim 10, 8343 XP Zuidveen 0521 852506 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

Nel Zwerver 0521 381 285 Pim Wubben 0521 521 244

Riki Creemers 06-33160280 Marchel Tissingh 0521 512266

Marco Jonkman 0561 451003

Trainers weg

Wegwerkers Bennie Overvelde 0561 615 687

Grietje Boxum 0521 511757 Folkert Sterkenburgh 0513 682 524

Trees van der Veen 0561 616947 Thijs Stienstra 06 19667202 0521 517 376

Rudy Wanders 0521 370263 Rob van der Wel 06 36438124 

Jaap van Weenen 0521 517935 Jebbe Westerbeek 0521 517 830

Frenk Wubben 0521 521244 Ina Gerding 0521 523 099

Vrijwilligerscoördinator Ruud Schepers 06-29153508

Annie Nijmeijer 0561 451445 Jeugdcommissie:

Rob van der Wel 06 36438124 Richard Servage Voorzitter

Jury- coördinator vacant Secretaris

Nel Zwerver 0521 381 285 vacant Coördinator pupillen

Cursus- coördinator Tineke Jonkman Coördinator AB- en CD-junioren

Nel Zwerver 0521 381 285 Hans Spitzen Coördinator ouders

Materiaalman Ina Gerding/Jana Posthumus Lid festiviteitencommissie

Bennie Overvelde 0561 615 687 Nikki Woudstra Lid festiviteitencommissie

Wedstrijdsecretariaat: Publiciteitscommissie

Uitwedstrijden 0513 688 058 Hans Hes j.m.hes@planet.nl

Jolanda Hes, tel: 0513 688 058 j.m.hes@planet.nl Rob de Jong rob-dejong@planet.nl

 de Klamp 10, 8404 GL  LANGEZWAAG, bank 36.12.20.030 Hendrik-Jan Doevendans hj@doevendans.net

Thuiswedstrijden: Meldpunt seksuele intimidatie

Riki Creemers, tel: 06-33160280 riki-start78@hotmail.com Nel Zwerver 0521 381 285

Kloosterdijk 4, 8376 EK  OSSENZIJL, bank 32.20.31.028 Addy Ritsema 0521 515 691

Technische commissie:

Freddie Bouma, voorzitter 06 53711387 freddiebouma@telfort.nl Kantinecommissie:

Hans Spitzen 0521 360 322 hspitzen@hetnet.nl Freddie Bouma

Ivonne Wessels, secretaris 0521 850 881 i.r.wessels@rsgtrompmeesters.nl Rob van der Wel

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

Peter Mulder 0521 520299 mulderap@xs4all.nl

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

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

Distributie clubblad: Clubarchief:

Folkert Sterkenburgh, Wolvega 0513 682 524 Rob en Ella de Jong

Gerrit Greven 0521 518 244
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In dit nummer 

Redactioneel 
door Sophia Robbertsen 

 
 

Beste lezers, 
 
Net terug van de intocht van Sinterklaas. Een hele 
happening weer. Mijn kleine meid, Jennie, heeft er van 
genoten en heerlijke pepernoten gekregen van Zwarte Piet. 
 
Ondanks dat er maar weinig tijd zit tussen de vorige starter 
en deze, hebben de atleten genoeg beleefd om weer mooie 
verhalen te schrijven. Er is dit keer geen agenda met 
wedstrijden. Deze komt de volgende starter weer. 
 
De Tiedkwietloop is weer een groot succes geworden. Er 
zijn gewoon zo’n beetje 200 atleten geweest, die in het holst 
van de nacht hebben gelopen. Petje af. Ik lag prinsheerlijk in 
mijn bedje en heb er helaas niets van gemerkt. 
En dan al die vrijwilligers, super dat er zoveel mensen waren 
die wilden helpen. Dit alles is te lezen in een mooi stukje 
hierover. 
 
Verder is Jannie Kielema helemaal afgereisd naar Bolivia. 
Dit keer niet om hard te lopen, maar voor een zeer goed 
doel. De mensen helpen met bouwen van klaslokalen. Want 
helaas is er in de wereld nog veel te veel armoede. Gelukkig 
zijn er heel veel mensen, zoals Jannie, die zich belangeloos 
inzetten om deze mensen te helpen! 
 
Verder in deze starter: veel jeugdnieuws, belevenissen van 
Erwin tijdens de halve marathon in Amsterdam en natuurlijk 
alle vaste rubrieken. 
 
Noteer ook alvast in je agenda: 30 van de 30 en na afloop 
een heerlijk Grieks buffet.  
 
Iedereen die de komende tijd jarig is, gefeliciteerd en een 
leuke dag toegewenst. 
Ik ga intussen genieten van mijn welverdiende vakantie met 
gezin. 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
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Van de voorzitter 
door Hendrik-Jan Doevendans 

 
Leden, 
We gaan weer Crossen! De bladeren geel 
en rood, de paden verregend en 
verblubberd, harde wind en gure regen. 
Heerlijk, het is weer herfst! 
 
Afgelopen weekend was de aftrap van de 
Running Center Cross Competitie in 
Leeuwarden. Op 12 december zal in deze 
reeks de tweede wedstrijd worden gelopen 
in Steenwijk op de Woldberg. Ik zou zeggen 
komt allen. Want behalve een fraai en 
uitdagend parcours is er ook gezelligheid en 
goede sfeer. Kom dus langs als vrijwilliger of 
gewoon om de atleten aan te moedigen. 
 
Vergeet ik bijna dat ons eigen clubcross 
circuit op de Woldberg ook weer gaat 
beginnen. De eerste (20 november) zal er 
wel op zitten als dit clubblad in de bus valt… 
 
Iets anders dan. Afgelopen week ben ik naar 
het voorzittersoverleg geweest van de 
Atletiekunie Regio Fryslân. Op zo’n 
voorzittersoverleg komen in principe de 
voorzitters van alle clubs in de Regio. 
Start’78 heeft daar aan de orde gesteld dat 

we ons zorgen maken over de 
opleidingsstructuur zoals de Atletiekunie die 
voorstaat. We ontvingen daarvoor brede 
steun van de andere atletiekverenigingen. 
Trainers zijn namelijk ons belangrijkste 
kapitaal. Trainers zorgen dat leden plezier 
beleven aan onze kerntaak: het beleven van 
sport. Trainers zorgen goed voor onze 
jeugdleden, zorgen dat ze vooruitkomen. 
Trainers moedigen aan, troosten als het mis 
ging en geven aanwijzingen voor mooie 
prestaties. Kortom: zonder trainers valt de 
club als een kaartenhuis in elkaar. Het 
bestuur vindt het dan ook van het grootste 
belang dat we ervoor zorgen dat ons 
trainerskorps op peil blijft en daar werken we 
hard aan. Samen met de atletiekunie.  
Oh enne… wil jij toevallig trainer worden? 
Lijkt je dat wat? Meld je aan bij een lid van 
het bestuur of bij iemand van de technische 
commissie! 
 
Over het pad naar de toegang van de baan 
is de afgelopen weken steen en been 
geklaagd. Terecht ook lijkt me, wat een 
blubberzooi. We zijn ermee bezig, laten we 
hopen dat het is verholpen als dit clubblad 
bij jullie in de bus ligt. 
 
Veel sportpezier. 
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Ledenadministratie 
door Henk van der Veen, ledenadministratie Start78 

 
AFZEGGINGEN voor het einde van het jaar 2010 
Naar aanleiding van een verzoek van de KNAU, afdeling ledenadministratie, deel ik u het 
volgende mede:  
De KNAU wil dat uw afzeggingen vóór 1 december 2010 bij hen zijn afgemeld en binnen moeten 
zijn.   
 
Dit houdt voor u in dat deze afmelding  VóóR  29 NOVEMBER  
BIJ MIJ BINNEN MOETEN ZIJN.  
 
Mocht deze afzegging na 1 december bij mij binnen komen, dan kan ik deze niet meer verwerken 
voor het jaar 2010, maar dit heeft wel nare gevolgen voor u, want u betaald de afdracht KNAU en 
licentie voor het jaar 2011, daar deze door ons al weer betaald is. Wij hopen dat u van deze 
mededeling goede nota neemt.  
 
Afzeggingen kunnen ook per E-mail naar mij verzonden worden. 
ledenstart78@hotmail.com 

 

 

Nieuwe leden  

Ruben Van Dalen  

Jibbe Sassen  

Manon Nijenhuis  

Robbert Westerneng  

  

  

  

 

 

De 30 van de 30
ste

 op 30 
december 2010  

 
Na het succes van de afgelopen jaren 
organiseren we ook aan het einde van dit 
jaar weer de 30 van de 30ste, welke zoals 
gewoonlijk zal plaatsvinden op 30 
december. 
 
Er zijn weer prachtige routes uitgezet. De 
route en de snelheid wordt bepaald door 
een voorloper. Bij de duurlopen zijn 
onderweg verversingsposten aanwezig. 
 
Na afloop is er gelegenheid tot douchen 
en het nuttigen van een oudejaarsdrankje. 
Tijdens de nazit vindt de prijsuitreiking 
plaats van de LA-competitie plaats. 
Het volledige programma luidt: 

 

 
Gezellige duurlopen van 30 km 
en 10 km 
Voor lopers met respectievelijk meer en 
minder kilometers in de benen 
 

Een wandeling van 10 km 
Voor de sportieve wandelaars 
 
De 30 km zal afhankelijk van de opkomst 
in twee groepen worden gelopen: 

 De eerste groep vertrekt om 13:00 uur 
en loopt in een tempo van 9 à 10 km/h. 

 De tweede groep vertrekt om 13:15 
uur en loopt in een tempo van 11 à 12 

km/h. 
 
De 10 km wordt eveneens in twee 
groepen gelopen: 

mailto:ledenstart78@hotmail.com
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 De sportieve wandelgroep vertrekt om 
13:00 uur. 

 De loopgroep start om 14:15 uur en 
gaat in een rustig tempo, geschikt voor 
elke recreant. 

 
Alle groepen vertrekken vanaf de kantine 
van av Start ‟78 aan de Middenweg 22 te 
Steenwijk. Mogelijk verplaatsen we ons 
eerst met de auto een eindje verderop 
naar de werkelijke start en finish! 
 
De deelname aan de duurlopen en de 
wandeling is geheel gratis en ook 
toegankelijk voor niet-Start ‟78 leden. 
Opgave vooraf is niet nodig. 
 
Voor meer informatie over het lopen: 
Folkert Sterkenburgh 
Tel. (0513) 682524 
Email: fsterkenburgh@gmail.com 
 
Voor meer informatie over het wandelen: 
Bennie Overvelde 
Tel. (0561) 615687 
Email: b_overvelde@hotmail.com 
 
 

Grieks Buffet 
 
Op donderdag 30 december is het weer 
zover, dan wordt er weer 30 kilometer 
gehold. Het is ook mogelijk om 10 kilometer 
te lopen of om mee te gaan op een 
wandeltocht. Informatie daarover kunnen 
jullie elders in dit clubblad of op de website 
lezen. 
De traditie wil dat er na afloop een buffet 
wordt aangeboden inde kantine. 
Dat zal deze keer een Grieks buffet zijn! 
De kosten bedragen € 15,- per persoon. Er 
kunnen maximaal 50 personen eten in de 
kantine, aanmelden kan alleen plaatsvinden 
door opgave via e-mail aan: 
rob.vanderwel@home.nl  
Vol is vol, de volgorde van aanmelden zal 
daarbij gehanteerd worden. Betaling kan op 
de avond zelf, maar bij opgave gaan wij 
ervan uit dat je komt en worden de kosten in 
rekening gebracht. 
 
De kantinecommissie.   
 
 
 

De Running Center Cross 
(RCC) 

De Wegwerkers 
 

Nog maar amper bekomen van 
Tiedkwietloop zijn de voorbereidingen al 
weer gestart voor de Running Center Cross 
op zondag 12 december.  
  
Ook voor dit evenement zoeken we weer de 
nodige vrijwilligers die willen helpen om het 
in goede banen te leiden. Dat kan bij 
voorbeeld als opbouwer van het parcours, 
parkeerwachter / verkeersregelaar in de 
buurt van Fredeshiem, als vrijwilliger langs 
de route op de Woldberg om de lopers de 
juiste route te wijzen of als medewerker voor 
de catering van vrijwilligers en lopers.  
Juryleden worden, zoals gebruikelijk, door 
onze jurycoördinator Nel Zwerver geworven.  
Als je de gehele dag gelegenheid hebt om 
mee te werken, dan juichen we dat van harte 
toe. Lukt dat echter niet, bij voorbeeld 
doordat je zelf ook mee wilt lopen, dan 
maken we graag een gedeelte van de dag 
van je diensten gebruik. We hebben 
voorzien in 3 ploegen: 

1. 9.00 - 11.30 uur: opbouwploeg  
2. 11.00 – 14.00 uur: eerste ploeg 

vrijwilligers  
3. 13.30 – 16.30 uur: tweede ploeg 

vrijwilligers 

Voor sommige functies kunnen die tijden iets 
verschoven liggen. Indien van toepassing, 
dan wordt dat met betreffende vrijwilligers 
overlegd.  
  
Informatie voor diegenen die (ook) mee 
willen lopen: 

 De eerste loop start om 11.30 uur en 
de laatste finisht rond 16 uur.  

 Om 11.30 uur lopen de recreanten 
(mimimaal 2000 meter en maximaal 
10.000 meter of een uur)  

 Om 14.30 uur starten de vrouwen en 
veteranen (met wedstrijdlicentie) 

 Om 15.00 uur is de start van de 
mannen en veteranen (met 
wedstrijdlicentie) 

Voor meer informatie zie www.lopen.nu.  

mailto:fsterkenburgh@gmail.com
mailto:b_overvelde@hotmail.com
mailto:rob.vanderwel@home.nl
http://www.lopen.nu/
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Daar is ondermeer te lezen dat het RCC 
circuit bestaat uit 4 lopen: 

1. zondag 14 november Leeuwarden 
2. zondag 12 december Steenwijk 
3. zondag 9 januari Bakkeveen 
4. zondag 13 februari Appelscha 

Bij deelname aan tenminste 3 van de 4 
crosses ontvang je een gratis 
jubileumrugzak.  

Je kunt je tot 30 minuten voor de wedstrijd 
inschrijven. In Steenwijk starten we dit jaar 
bij Fredeshiem. Daar is ook (beperkt) 
douchegelegenheid. Hou er rekening mee 
dat je nog wat tijd nodig hebt om je van het 
inschrijfbureau te verplaatsen naar de start. 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij één 
van de Wegwerkers of via 
jdhalvemarathon@live.nl. 
  
We hopen ook deze keer weer op een mooi 
evenement voor lopers en vrijwilligers. 
  

Het estafettestokje. 
Door Marjo Greven 

 

Folkert Sterkenburgh vond dat het 
estafettestokje nu wel lang genoeg in 
Wolvega is geweest. 
Dus aan mij als Steenwijkse de “eer”. 
„t is trouwens een mooie overbrugging, want 
ik ben geboren in Wolvega. 
 
Mijn naam is Marjo Greven (Zijlstra), 
getrouwd met Gerrit (ook actief lid van onze 
club en distributeur van dit mooie blad) 
en we hebben 2 zonen. 
Gerrit heeft vanaf dat hij kon lopen al aan 
hardlopen gedaan.  
En onze zonen zijn ook altijd volop in 
beweging geweest. 
Het was zelfs zo, dat als wij gingen fietsen, 
onze jongste zoon (toen een jaar of 3) 
onderweg niet meer achterop de fiets wilde 
zitten. Hij ging dan naast onze fiets 
hardlopen en de mensen maar denken, dat 
wij die jongen afbeulden. 
  
Onze oudste zoon voetbalt al vanaf z‟n 
vijfde. Officieel mag je pas met 6 jaar lid van 
de KNVB worden, maar omdat hij zo graag 
wilde voetballen, mocht hij destijds  van VV 
Willemsoord alvast beginnen. 

Tijdens de zomerstop loopt hij wel eens een 
hardloopwedstrijdje. 
Een aantal jaren geleden heeft hij, 
ongetraind, de halve marathon van Ulrum 
gelopen. 
Het was snikheet weer en ik stond als 
moeder vol spanning te wachten of hij de 
finish wel zou halen. 
Tot mijn verbazing kwam hij zelfs voor Gerrit 
binnen. 
 
Het gekke is, dat ik niet door Gerrit ben gaan 
hardlopen, maar door mijn (ex)collega Eize 
Zoer. 
Volgens hem was het zo goed voor de 
ontspanning en dat leek me wel wat. 
Dus op m‟n 50

e
  heb ik me aangemeld voor 

een Loop Je Fit cursus. 
Ik had een paar loopschoenen gekocht en 
die stonden in de gang te wachten tot de 
eerste training. 
Gelukkig wist Gerrit mij te motiveren om 
eerst eens wat te oefenen.  
We begonnen met 1 minuut hardlopen, 1 
minuut langzaam. Dat was afzien! 
Uiteindelijk was het resultaat, dat ik een half 
uur achter elkaar kon hardlopen. 
 
Op dit moment train ik op de dinsdagavond 
bij de groep van Rob van der Wel, de 
afgelopen weken geassisteerd door aspirant 
trainer, Freddie Bouma. 
De zaterdagochtenden doen we met een 
groepje van 6 dames een duurloopje van 
zo‟n 10 kilometer. 
Heerlijk in de frisse buitenlucht!.  
Vandaag is zelfs het idee geopperd om in 
januari met de Hunnebedloop 15 km te 
lopen. 
Helaas zijn Wieneke Bolding en Jos 
Kamerling op dit moment door 
omstandigheden niet van de partij. 
Maar we hebben er wel een leuk 
vriendenclubje aan overgehouden. 
We gaan bij elkaar op verjaardag, af en toe 
gaan we uit eten of een bioscoopje pikken. 
 
Soms loop ik een wedstrijdje, zoals 
afgelopen zaterdag de Tiedkwietloop. 
Wat een spektakel midden in de nacht. 
Langs deze weg wil ik de organisatie en de 
enthousiaste vrijwilligers onderweg hiervoor 
bedanken! 
 
Het estafettestokje geef ik door aan Maud 
Tadema. 
 
 

mailto:jdhalvemarathon@live.nl
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De AVD cross in 
Dwingeloo 
door Luuk Geerders 

 
Zaterdag 31 oktober 2010 was er een cross 
in Dwingeloo. Ik was heel zenuwachtig want 
ik wou een prijs winnen. Het was mijn eerste 
keer dat ik 1km moest lopen.  Er was zand 
en er waren heel veel bomen en struiken. 
Ik moest 2keer een rondje van 500meter . 
Het rondje was wel heel leuk, maar ook 
zwaar omdat je door het zand moest lopen 
en een heuvel op en daarna weer heel hard 
naar beneden. 
 
Het was mooi weer voor een cross, want het 
regende af en toe. Om kwart voor 12 stond 
ik samen naast Jarno Kuiper aan de start 
met nog andere jongens puppillen C. 
 

 
Jarno nr: 69 en Luuk nr: 68 samen aan de start 
voor de 1000m 
 

Toen klonk het startschot en sprintte 
iedereen heel hard weg. Na 2 rondjes heel 
hard lopen werd ik tweede achter Jarno 
Kuiper, ook van Start „78. Toen we over de 
finish kwamen kregen we direct een bekertje 
water en een appel en een sjaal. Ik had een 
hele zere keel van het hardlopen. 
 
Daarna kregen we onze medaille op het 
podium en nog twee cadeautjes erbij. 
Ik vond het heel erg leuk om aan deze cross 
mee te doen. Ik denk dat ik volgend jaar wel 
weer mee doe. 
 

 
Luuk en Jarno sprinten weg na het startschot 
 

 
Luuk en Jarno ontvangen trots de medaille op 
het podium 
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Recordwedstrijd 
Enschede 31 oktober 

2010 
Door Demi Berger 

 

Rosalie Tissingh, 
Amber Bekius, Sanne 
Geerders en ik zijn 
naar een atletiek 
wedstrijd in Enschede 
geweest en het was 
super leuk. Marchel 
kwam ons rond 8.15 
uur halen. Eenmaal in 
de auto waren we de 
hele tijd grapjes aan 
het maken en het was 
echt heel grappig. Toen 
we er waren, gingen 
we eerst met z'n allen 
naar de wc... Daarna 
zochten we een goed 
plekje op de tribune en 
toen gingen Rosalie, 

Amber, anne en ik naar beneden, naar de 
zaal. We moesten 60 m sprinten, 
kogelstoten en hoogspringen. We waren de 
allereerste atleten die er waren dus toen 
mensen alles nog aan het klaarzetten waren, 
waren wij al aan het inlopen, dat was echt 
heel grappig. We moesten nog best wel lang 
wachten voordat we ons eerste onderdeel 
hadden, dus gingen wij het gebouw 
onderzoeken zodat we meteen alles wisten 
te vinden. Er waren ook camera's en 
daarvan kwamen we het beeldscherm tegen, 
dus Amber en ik gingen naar een camera 
heel gek doen, en Rosalie en Sanne konden 
dus op dat beeldscherm kijken hoe wij 
deden. We lagen de hele tijd in een deuk 
want we gingen echt heeeeel dom doen voor 
die camera's! Toen we ons eerste onderdeel 
hadden, waren we wel een beetje 
zenuwachtig en gingen we dus heel druk 
doen. Ons eerste onderdeel was kogelstoten 
en dat ging bij Amber heel goed, bij Sanne 
ook wel en bij Rosalie en mij matig want wij 
doen het normaal beter.... Na kogel gingen 
we eerst wat eten en drinken en daarna 
weer naar beneden voor de sprint. Dat ging 
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ook bij Amber weer goed en bij Sanne ook 
wel, alleen Rosalie en ik konden het normaal 
veel beter. Na de sprint hadden we nog 
ongeveer 2 uur voordat we gingen 
hoogspringen en we gingen dus een beetje 
rondhangen. Ook hadden we een pakje 
Energy snoepjes gekocht en daar hadden 
we veel te veel van gegeten en we waren 
dus met hoogspringen helemaal hyper en 
onrustig! Al met al hebben we het alle vier 
erg goed gedaan met hoog. Toen we 
allemaal weer boven waren en onze ouders 
gebeld of ge sms't  hadden voor de 
prestaties gingen we kijken of de uitslagen 
er al hingen. Amber zat net niet in de top 
drie, Rosalie en ik waren gelijk geëindigd en 
Sanne iets daaronder. Op het einde van de 
wedstrijd kregen we allemaal een ijsje van 
Marchel en dat was heel lekker. Eenmaal 
weer in de auto waren we een stuk minder 
druk dan de heenweg. Toen we Sanne en 
Amber weggebracht hadden mochten 
Marchel en Rosalie bij ons nog wat drinken. 
Ik vond het echt een hele leuke wedstrijd 
met z’n 5jes!!! 

We hebben grote lol 

Eén lijntje was glad 
 

(Naschrift van de fotograaf: er was te weinig 
licht en de meiden bewegen tegenwoordig 
zo snel dat het net schimmen zijn) 
 

Tiedkwietloop 
De Wegwerkers 

 
’s Nachts om 2 uur van start gaan voor een 
loop over 11 of 17 km. De klok om 3 uur een 
uur terug zetten. En tussen 2 en 3 uur 
finishen. Een PR gegarandeerd. Velen 
kunnen zich niet voorstellen dat er mensen 
zijn die dat doen. Toch zijn er ruim 200 
lopers die zich hiervoor aangemeld  hebben. 
En, nog gekker, meer dan 50 vrijwilligers die 
zich op dat tijdstip opgegeven hebben om 
het evenement in goede banen te leiden. 
Het gebeurt allemaal in de vroege ochtend 
van 31 oktober.  
 
De aanvraag van de vergunning wordt 
kennelijk behandeld door een ambtenaar die 
zich niet kan voorstellen dat met de 
aangegeven tijdstippen de nachtelijke uren 
bedoeld worden. Zij interpreteert 1.30 uur als 
13.30 uur. In plaats van voor de 
zondagnacht wordt de vergunning verstrekt 
voor de zondagmiddag. Gelukkig kan dit, als 
het een halve week voor het evenement 
ontdekt wordt, na overleg met de politie nog 
recht getrokken worden. Je moet er toch niet 
aan denken dat je 200 lopers moet gaan 
benaderen om ze te vertellen dat het niet 
door gaat… . 
 
Doordat de inschrijvingen via 
www.inschrijven.nl gedaan worden, zijn er 
allerlei statistische gegevens beschikbaar.  
Behalve Zeeland, Noord Brabant en 
Limburg, is elke provincie vertegenwoordigd 
bij de inschrijvers. Er is zelfs een deelnemer 
uit Frankrijk. Hoewel, bij de bespiegelingen 
hoe zo iemand in Steenwijk terecht komt, 
vaak blijkt dat zo iemand dan bij Grietje in de 
klas gezeten heeft, is dat deze keer niet het 
geval. 
De jongste loper is 17 en de oudste 69 jaar, 
met een gemiddelde van 42 jaar. Zou 
deelname dan toch een verschijnsel van de 
midlife crisis zijn?  
De meeste lopers hebben zich op een 
zondag, ’s avonds tussen 9 en 10 uur, 
ingeschreven. Opvallend is dat één loper 
zich tussen 2 en 3 uur ’s nacht ingeschreven 
heeft. Die wilde zeker uitproberen hoe het is 
om op dat tijdstip wakker te zijn in plaats van 
lekker in bed te liggen. 
Ruim 60 personen lopen 17 km, de overigen 
de 11 km. Ruim 30 % van het gezelschap 
lopers bestaat uit vrouwen.  
 

http://www.inschrijven.nl/
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Reeds enkele maanden voor het 
evenement, direct aansluitend op de 
Wallenloop, is gestart met de 
voorbereidingen. De website is opgezet, de 
inschrijving is open gesteld en de vrijwilligers 
zijn benaderd. Vorig jaar, tijdens de eerste 
editie van deze uniek loop in Noord 
Nederland, waren 35 vrijwilligers actief. Dit 
jaar wordt gestreefd naar tenminste 50. Naar 
aanleiding van de ervaringen van vorig jaar, 
worden nog meer punten langs de route 
bemenst. Onder het motto ‘de tied kwiet is 
mooi, maar de weg kwiet…..’ wordt het risico 
dat de lopers verkeerd lopen daarmee 
geminimaliseerd. Opvallend is het 
betrekkelijke gemak waarmee dit aantal 
bereikt wordt. Ondanks dat er vrijwilligers 
van vorig jaar zijn, die zich nu als loper 
ingeschreven hebben. Chapeau voor de 
leden van Start78 en hun familie en 
bekenden! 
 
In de week voorafgaand aan de loop worden 
de puntjes op de organisatorische i gezet. 
Grietje doet dit door een weekje ontspanning 
op Mallorca te boeken. Wel met het 
uitdrukkelijke verzoek om, als ze niet tijdig 
terug is, de Tiedkwietloop om te dopen in de 
Grietkwietloop. Gelukkig hoeven we dit 
verzoek niet in te willigen.  
 
Op zaterdagmiddag voorafgaand aan de 
loop, wordt het finishdoek opgehangen 
boven de ingang van De Rechter. De finish 
is immers binnen in dit grand café. ’s Avonds 
vanaf 22.30 uur wordt de route van pijlen 
voorzien. Op de punten waar de 11 en 17 
km route splitsen, worden borden geplaatst. 
Vanaf half één zondagmorgen wordt het 
secretariaat ingericht voor de ontvangst van 
lopers en vrijwilligers. We zijn er klaar voor! 
 
Reeds kort na het middelnachtelijk uur 
melden de eerste lopers zich bij het 
secretariaat. Dat wordt, onder leiding van 
Ella, bemenst door Nel, Ans, Addy en Riki, 
die bij de aankomst van de lopers ook de 
jury vormen. Een reflecterend hesje is 
verplicht voor de lopers, evenals het voeren 
van verlichting. Door Sandra, Mathilde en 
Lara worden vingerlampjes uitgedeeld, zodat 
elke loper verlicht over het parcours kan 
gaan.  
Ook Running Ronald uit Alphen aan de Rijn, 
die vorig jaar met zijn 3 kompanen opviel 
door de uitbundige kerstboomverlichting, is 
tijdig aanwezig. Dit jaar heeft hij, via zijn 

weblog www.runnningronald.nl , een groep 
van 12 lopers geformeerd. Er zou zelfs een 
vriendin meelopen die met haar hond Kingie 
aan Canicross doet. Een tak van de 
loopsport waarbij de loper ‘voortgetrokken’ 
wordt door de hond tijdens het lopen. Helaas 
moet Kingie verstek laten gaan doordat haar 
bazin een lichte blessure heeft. Ze wil geen 
risico lopen, omdat ze over een week van 
start wil gaan in de New York City marathon.  
 
Alle vrijwilligers komen opdagen. De families 
Nijmeijer en Van Ravenstein melden zich 
voltallig. De vaders als loper. Moeders en 
kinderen om te helpen. Wij willen deze 
manier van opvoeden van harte aanbevelen 
voor alle andere leden van Start78 die ook in 
het gelukkige bezit van kinderen zijn.  
’s Morgens had Syl zich wegens ziekte af 
moeten melden. Gelukkig hebben we 
Liesbeth als reserve achter de hand.  
Een aantal ingeschreven lopers moet, 
meestal vanwege een blessure, verstek 
laten gaan. Zo ook Klaasje, onze eerste 
aanmelder van vorig jaar. Zij meldde zich als 
eerste in de nacht van de Tijd Van Je Leven 
loop vorig jaar. Deze nacht meldt ze zich 
met een ingezwachtelde enkel. Door het 
aanbrengen van wat kleurige vingerlampjes 
op het verband, wordt geprobeerd haar leed 
wat te verzachten. Ter plekke besluit ze om 
zich, wederom als eerste, aan te melden 
voor de volgende editie van de 
Tiedkwietloop. Over doorzetten 
gesproken….. 
 
Om iets voor 2 uur begeeft de menigte zich 
naar buiten, om op de Markt de start af te 
wachten. Er volgt een toespraak van 
evenementbegeleider Piet, waarin hij 
ondermeer aangeeft dat het belangrijk is om 
de aanwijzingen van de vrijwilligers langs de 
route te volgen. Daarnaast wenst hij ieder 
een plezierige loop.  
Om precies 2 uur blaast starter Rob op zijn 
fluit. Een enkeling vraagt zich af waarom hij 
geen startpistool gebruikt. Zou zijn 
vergunning verlopen zijn? Of zou hij vrezen 
dat er paniek uit zou kunnen breken als er 
midden in de nacht in het bruisende 
uitgaansleven van Steenwijk een 
pistoolschot gelost wordt?  
Het feeëriek verlichte gezelschap begeeft 
zich onder applaus op weg door de 
Oosterstraat, waar verkeersregelaars Bennie 
en Sander hen veilig over laten steken naar 
de Oosterpoort. Om vervolgens door Helma,  

http://www.runnningronald.nl/
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ter hoogte van het standbeeld van Jan van 
de Kornput, de Meppelerweg langs geleid te 
worden. 
 
Het lint met lopers wordt snel uitgerekt. 
Opvallend is ook dat er dit jaar meer 
meefietsende begeleiders zijn dan vorig jaar. 
Mooi om te merken dat het advies om met 
tenminste twee personen te lopen, dan wel 
iemand mee te laten fietsen, opgevolgd 
wordt.  
Aan het eind van de Meppelerweg zorgen 
Henk en Edwin voor een veilige oversteek 
over de Schansweg. Het is goed dat ze 
daarbij gebruik kunnen maken van 
verlichting waarmee de politie normaal 
auto’s tot stilstand brengt voor een 
nachtelijke alcoholcontrole. Ondanks de 
inmiddels opgekomen mist, maakt dat het 
verkeer tijdig duidelijk dat het moet stoppen. 
Mogelijk dat het voor de automobilisten een 
opluchting is als duidelijk wordt dat het deze 
keer geen alcoholcontrole  betreft.  
 

 
 
Inmiddels raast Jan Scheenstra voort op 
kop. Hij bereikt na ruim 10 minuten, op iets 
meer dan 3 km, reeds de afslag Onna. Ester 
en Gert, door hun verlichting en 
reflecterende hesjes goed zichtbaar, 
moedigen hem en de daarna volgende 
lopers aan.  
In het centrum van Onna ervaren Bea en 
Wilma dat de mist steeds meer op begint te 
komen, hetgeen een wat mysterieus 
Haloween effect geeft. Op dat moment 
passeert juist een loper die zich als skelet 
uitgedost heeft. Het kan haast geen toeval 
zijn….  
In Zuidveen staan Dinie en Janetta. De 
dames zijn er niet gerust op dat de 
gekleurde vingerlampjes, waarmee ook zij 
zich uitgedost hebben, geen vreemde 
mannen aan zal trekken. Om de angst wat te 

verbloemen doen ze een dansje en een 
liedje, waarmee ze tegelijkertijd de lopers 
rechtsaf verwijzen.  
Bij de rotonde leidt Frenk de lopers 
rechtsom, terwijl Liesbeth ze de Vendelweg 
op stuurt.  
Aan het begin van de Gasthuisstraat staan 
Stephan en Renate met een groepje fans. 
De lopers naderen de verversingspost op de 
Markt. Daar wordt door Wolter, Geesje, 
Sandra, Mathilde en Lara een bekertje lauw 
water uitgereikt aan de dorstigen. Menig 
loper neemt rustig de tijd om wat te drinken, 
een foto of een praatje te maken.  
Daarna wordt de route hervat. Langs Tineke, 
Sjaak, Anja, Grian en Annet wordt via de 
Kerkstraat en de Woldpromenade de 
Tukseweg bereikt. Voor de Dolderbrug 
splitst de route. De 11 km wordt door Sander 
en Annet rechts af gestuurd en de 17 
vervolgt haar weg richting Tuk. Er is 
onderscheid gemaakt in de startnummers 
van de 11 en 17 km. Toch blijkt het niet altijd 
gemakkelijk om de juiste lopers op de juiste 
route te krijgen. Zeker niet wanneer een 
loper tijdens het lopen muziek op heeft. Of 
wanneer een loper die zich voor de 17 
ingeschreven heeft, besluit om de 11 te 
gaan lopen.  
 

 
 
Als de 17 km lopers de tijdelijke Dolderbrug 
gepasseerd zijn, helpen Greetje en Marrie 
hen om veilig over te steken. Zodat ze aan 
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de rechterkant van de weg, over het 
fietspad, hun route kunnen vervolgen.   
Ter hoogte van De Karre worden de lopers 
de Bergweg op gestuurd door Rudy, daarbij 
geassisteerd door hond Herman. In 
tegenstelling tot vorig jaar hoeft Herman niet 
waarschuwend op te treden naar het 
uitgaanspubliek. Dat gedraagt zich 
voorbeeldig. Sterker nog, het 
uitgaanspubliek blijkt zich met name als 
ingaanspubliek te gedragen. Ze genieten 
van hun avondje uit binnen in de Karre. 
Bij het passeren van een moeizaam lopend 
Startlid, waarvan we om privacyredenen de 
naam niet kunnen noemen, informeert Rudy 
wat er aan de hand is. Deze op Tuk 
woonachtige eigenaar van een 
montagebedrijf en handelaar in kachelhout 
geeft aan dat zijn darmen er sterk op 
aandringen om geledigd te worden. Gelukkig 
komt hij, enkele honderden meters verderop, 
langs zijn huis. Hij is nog niet zo vaak zo 
dankbaar geweest dat zijn woning voorzien 
is van een goed werkend toilet.  
Bij de ingang van de Tussenweg staat Jari 
om de lopers links af te sturen. Een slimme 
jongen, die zijn inzet als vrijwilliger tevens 
benut als maatschappelijke stage. Zeker 
wanneer je daarbij bedenkt dat hij van 
mening is dat nachtelijke uren dubbel tellen 
voor een maatschappelijke stage. Dat lijkt 
ook logisch, want het is immers twee keer 
twee uur geweest.  
Else verwijst de lopers aan het eind van de 
Tussenweg rechtsaf, richting het keerpunt 
op de Tukseweg.  
Daar staat Jan, samen met zijn 2 krukken en 
zijn vrouw Petra. Ondanks dat hij nog niet zo 
lang geleden geopereerd is, zet hij zich toch 
in dit middernachtelijk uur om deze loop in 
goede banen te leiden. Hulde! 
Dan aanvaarden de lopers de terugweg 
richting Dolderbrug. Ter hoogte van de 
Oldemarktseweg zorgt Trijntje dat ze de 
juiste route blijven volgen.  
Bij het passeren van De Karre valt het Rudy 
op dat de eerder genoemde pleeboy 
aanzienlijk sneller en soepeler passeert dan 
op de heenweg. Hij oogt ook erg opgelucht, 
ondanks dat hij weet dat zijn eindtijd niet 
gecorrigeerd zal worden vanwege zijn 
toiletbezoek.  
De lopers passeren opnieuw Greetje en 
Marrie. En aan de andere kant van de 
Dolderbrug zorgen Annet en Sander er voor 
dat ze hun weg vervolgen over de route van 
de 11 km. Over de Zigher ter Steegestraat 

bereiken ze het station, waar Wim er zorg 
voor draagt dat ze hun route vervolgen over 
de Tramlaan.  
Aan het eind staan Hans en Ysbrand om de 
17 km lopers linksaf te wijzen en de 11 km 
rechtsaf over de Stationsstraat. Ook hier 
blijkt het een uitdaging te zijn om de juiste 
lopers de juiste route te laten volgen. Het is 
handig dat je dan weet dat je een franse 
deelnemer naar rechts kunt verwijzen door 
te zeggen dat hij ‘a droite’ moet gaan. Het 
wordt echter wat lastiger als hij deze 
aanwijzing zo snel en strikt opvolgt dat hij de 
oprit van een woning op rent…… 
Inmiddels zijn de lopers van de 17 km 
aangekomen bij de rotonde op de 
Eesveenseweg. Daar staan Ester en Gert 
inmiddels op hun tweede post om ze de 
route over de Middenweg te wijzen. Dat ze 
daar op tijd zijn is een prestatie op zich. 
Zeker wanneer je bedenkt dat ze ook nog, 
helemaal vanuit Onna, een geblesseerde 
loopster achter op hun ‘ambulancefiets’ naar 
het centrum vervoerd hebben. Zo zie je 
maar, onze vrijwilligers staan voor niets! 
Ook Wilma en Bea hebben hun post in Onna 
tijdig kunnen verlaten om bij de 
Beatrixschool de lopers de Gagelsweg op te 
sturen. Dan verschijnt er een rendier, naar 
wij later vernemen met de naam Patrick, met 
verlichte horens en een soort zendmast op 
zijn rug. Zou dat zijn om andere rendieren te 
spotten? Die spriet reikt zo hoog dat hij 
verstrikt raakt in een kastanjeboom. Na 
afloop van het evenement gaan er geruchten 
dat deze loper een klacht in wil dienen, 
omdat hij door de organisatie weliswaar over 
de lengte, maar niet over de hoogte van het 
parcours geïnformeerd is….. Tot onze 
opluchting heeft een dergelijke klacht ons 
niet bereikt.  
Op het moment dat Jan Scheenstra de 
rotonde bij de Meppelerweg bereikt heeft, 
zijn de laatste lopers Zuidveen nog niet 
gepasseerd. Daardoor zijn Dinie en Janetta 
nog niet in de gelegenheid om hun post aan 
de Meppelerweg te bezetten. Gelukkig weet 
Jan de weg. En kan de post tijdelijk bemand 
worden door Jaap, die in de voorste 
gelederen met de auto mee rijdt om te 
checken of alle posten bezet zijn. Korte tijd 
later arriveren de dames op hun tweede 
post, waar ze hun dansje, wat er inmiddels 
goed in zit, opnieuw kunnen uitvoeren.  
Nadat de 11 km lopers langs de 
parkeerplaats bij Locomotion geleid zijn door 
Edwin, komt de 11 en 17 km route weer bij 
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elkaar bij Henk. Ter hoogte van het 
standbeeld van Johan van de Kornput stuurt 
hij hen richting Oosterstraat.  
Daar staan Bennie en Helma om hen aan te 
moedigen voor de laatste loodjes. Bennie 
beleeft daarbij zijn ‘finest hour’ wanneer hij, 
als verkeersregelaar, een politieauto tot 
stoppen maant. Bij de Markt aangekomen 
wijzen Sandra, Grietje, en later Annet en 
Grian, hen richting de deur van De Rechter. 
Alwaar Frenk hen ontvangt en aangeeft dat 
ze pas echt gefinisht zijn als ze in De 
Rechter geregistreerd zijn door de jury. 
Wieke zorgt er als courier vervolgens voor 
dat de uitslagen razendsnel naar het 
computercentrum boven in De Rechter 
gebracht worden. Alwaar Hendrik ze gelijk in 
de computer verwerkt. 
 
Na de start om 2 uur, is de eerste loper van 
de 11 km om 2 uur, 0 minuten en 13 
seconden gefinisht. De eerste loper van de 
17 km om 2 uur, 1 minuut en 24 seconden. 
Als dat geen persoonlijke records zijn …… 
Opvallend is de vreugde waarmee de 
meeste lopers hun topprestatie afsluiten. 
Wat wil je ook, dit is nauwelijks te evenaren. 
Tenzij je een volgende keer weer mee doet 
aan de Tiedkwietloop natuurlijk. Want een 
volgende keer zal er vast komen. Afgaand 
op de reacties van lopers en vrijwilligers is 
het zeker de moeite waard om deze loop in 
het programma te handhaven. Ook deze 
keer zijn er weer suggesties ontvangen ter 
verbetering van een volgende editie. Daar 
zijn we blij mee. Kwaliteit staat voorop. Wat 
echter opvalt is de grote mate van plezier die 
door lopers en vrijwilligers ook deze keer 
weer beleefd is aan de Tiedkwietloop. 
 
Na afloop blijven velen nog enige tijd 
nagenieten in De Rechter. Aan Ruud van de 
Stichting Run4life wordt een cheque met een 
bedrag van € 471,40 overhandigd. Dat 
bedrag is door de lopers bij hun inschrijving 
gedoneerd voor de opleiding van 
Geleidehonden. Tevens wordt de lopers, die 
voor het bijeenbrengen van geld voor deze 
stichting de New York marathon gaan lopen 
over een week, veel succes gewenst.  
Door een behoorlijk grote groep mensen 
wordt nog tot na 4 uur (nieuwe tijd) 
nagepraat. Zelfs door lopers die nog 1 of 2 
uur moeten rijden totdat ze hun thuisadres 
bereikt hebben, in bij voorbeeld Alphen aan 
de Rijn of Voorthuizen, wordt geen haast 
gemaakt.   

 
Onze dank gaat uit naar lopers en 
vrijwilligers die er weer voor gezorgd hebben 
dat we terug kunnen kijken op een geslaagd 
evenement.  
Maar ook onze sponsoren willen we niet 
vergeten. Zonder hen was het niet mogelijk 
geweest om dit evenement georganiseerd 
en gefinancierd te krijgen. We bedanken: 
Mc Donalds (hoofdsponsor), De Rechter, 
Run2day Hoogeveen, Achmea health 
Center, Stomerij Clean Inn, Buitengoed 
Fredeshiem, Doner Plaza, Mitra, Dolstra 
kachelbrandhout, Frans Autoglans, 
B’ulahprint, I-Kook, Douma staal, Eleq, De 
Jong optiek, Greveling, Winans Dakwerken 
en Oostenbrink banden.  
 
We hopen een ieder weer te treffen bij een 
volgend loopevenement. Zoals bijvoorbeeld 
de Running Center Cross op zondag 12 
december a.s. Ook daarbij rekenen we weer 
op veel enthousiaste lopers en vrijwilligers.  
 
 

Halve Marathon 
Amsterdam 
Door Erwin Groenink 

 
Ergens in het voorjaar van 2010 werd er in 
de familie Sterkenburgh gesproken over een 
halve marathon. Dochter Geeske had het 
idee om een halve marathon te gaan lopen 
en wel in Amsterdam. Toen ik dit van haar 
hoorde leek het mij ook wel leuk om hieraan 
mee te doen ook Folkert en dochter Diana 
hadden wel zin in een halve Marathon. Dus 
besloten we om mee te doen en schreven 
ons in. De voorbereiding kon beginnen, 
Geeske traint in Almere en er waren daar 
nog meer mensen die mee deden aan de 
Halve. Folkert en ik konden ons 
voorbereiden in Wolvega tijdens de 
trainingen en Diana met hun loopgroep in 
Nieuwehorne. 
Met wat extra trainingen en wat wedstrijden 
moest er voor mij wel een Pr in zitten ik was 
goed in vorm en kon lekker trainen. 
Tot een week voor de Halve ging alles lekker 
maar kreeg ik toch een tegenslag ik bleek 
namelijk de ziekte van Lyme(tekenbeet) te 
hebben. Ik had pijn in mijn gewrichten en 
lopen voelde niet lekker na contact met mijn 
huisarts moest ik eerst twee weken aan de 
antibiotica. 
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De Halve kwam voor mij in gevaar ik wist 
niet of ik deze wel kon lopen met Lyme en 
de bijbehorende klachten en antibiotica maar 
goed maar afwachten tot zaterdag en dan 
beslissen of ik zondag heen ga. Ook Diana 
bleek last van een blessure te hebben aan 
haar knie, ook zij was inmiddels naar een 
arts geweest en had een behandeling gehad 
om de pijn te verminderen. Het was 
inmiddels zaterdag en ik besloot om maar 
mee te gaan en mijn doelstelling bij te stellen 
naar uitlopen i.p.v. een Pr lopen. Ook Diana 
besloot om maar mee te gaan en te zien hoe 
ver ze zou komen. We gingen 
zondagochtend vroeg weg naar Almere om 
daar een bakje koffie te doen en vanaf daar 
met de trein naar Amsterdam. Bij aankomst 
in Almere bleek dat Geeske griep had en 
s’nachts had overgegeven en koorts had, 
toch wou ze meedoen ze had niet voor niets 
getraind. Met de trein naar Amsterdam en 
vanaf daar een klein stukje wandelen naar 
het olympisch stadion, het was een sliert met 
mensen naar het stadion dus hoefden we 
niet te zoeken gewoon meelopen. In de 
sporthal onze startnummers ophalen en toen 
even gekeken naar de marathon waar de 
eersten al finishten. Om kwartvoor twee 
konden Folkert en ik starten het duurde lang 
voordat we eindelijk konden lopen het is een 
massa met mensen en je doet niets anders 
dan mensen inhalen. Ik had zelf nog nooit 
een grote halve marathon meegedaan alleen 
twee keer die van Steenwijk, dan is dit wel 
iets anders. Het is echt mooi om al die 
toeschouwers te zien die langs het parkoers 
staan. Ook staat er regelmatig een band te 
spelen langs het parkoers of zijn er DJ’s die 
muziek draaien dit is echt geweldig. Het 
lopen ging in het begin wel lekker ik ben 
voorzichtig gestart want wist dat het ver is 
vooral als je niet helemaal fit bent. Ik heb 
Folkert maar laten gaan ik had graag bij hem 
gebleven maar het leek mij beter om mijn 
eigen wedstrijd te lopen. Tot de 18-19 
kilometer ging het nog wel lekker maar toen 
begon ik het wel zwaar te krijgen, voor mijn 
gevoel stond ik bijna stil maar ik liep toch 
nog stevig door, het lange stuk in het 
Vondelpark duurde voor mijn gevoel erg 
lang. Eenmaal uit het Vondelpark richting het 
Olympisch stadion waar veel mensen staan, 
ook familie en kinderen van ons om ons aan 
te moedigen, en in het stadion zat het ook 
goed gevuld. Het is een mooie binnenkomst 
met muziek en veel lopers en publiek. Ook ik 
kwam binnen en zag op mijn horloge een tijd 

van 1.46.10 wat voor mij ook nog een Pr 
was. Na de finish hadden we weer in de 
sporthal afgesproken  toen ik daar aankwam 
was Folkert er ook  hij had een tijd van 
1.43.37 gelopen en was wel tevreden met 
zijn tijd. Nu wachten op de dames en 
afwachten hoe zij uit de strijd kwamen. Na 
een tijdje waren Geeske en Diana er ook , 
Diana had een tijd van 2.08.21 en had bijna 
geen last van haar knie gehad, Geeske was 
aardig kapot gegaan door haar griep en had 
een tijd van 2.13.22 en was allerminst 
tevreden. We hebben ons verkleed en zijn 
met de hele familie naar Almere terug 
gegaan en toen weer naar huis. Het was een 
lange dag maar wel de moeite waard, een 
hele happening zo’n grote wedstrijd. 
 

KLASLOKALEN 
BOUWEN IN BOLIVIA 

Door Jannie Kielema 
 

Op 5 oktober j.l. vertrokken Jan Vis en 
Gerard- en Jannie Kielema naar San Julian 
in Bolivia. 
Na een lange reis hoorde we in Santa Cruz 
dat het plaatsje San Julian waar we de 
laslokalen gingen 
bouwen verspert was met blokkades. Daar 
waren we mooi klaar mee(maar niet heus). 
Wanneer je al uren niets hebt gedaan en erg 
gemotiveerd bent om met het project te 
beginnen is dit wel een tegenslag.  
Om niet veel bouwdagen te missen hebben 
we ons weekendje weg vervroegd naar het 
eerste weekend, we zijn het Andes gebergte 
in geweest en hebben geslapen in een 
resort. Schitterende omgeving, maar een 
heel eind rijden.  
Zondagsmiddags kwamen we aan in San 
Julian, dat ging ook niet zonder slag of stoot 
omdat onze bus onderweg kapot ging. 
Aangezien de ANWB bellen geen zin had 
moesten we wachten tot de ene bus in San 
Julian aangekomen was, zodat deze ons 
daarna kon oppikken. Tegen de avond 
waren we allemaal op ons nieuwe stekje, het 
feest kon beginnen. Het is altijd een hele 
leuke ervaring hoe je onthaalt wordt, 
verschillende mensen die met de school te 
maken hebben houden een korte speech. 
Het land kent  veel traditie op dansgebied en 
daarbij horen de schitterend kleurrijke  
kleding. Als je dit voor de allereerste keer 
meemaakt dan weet je niet wat je 
overkomt… De volgende dag konden we 
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eindelijk beginnen, je moest wel je tempo 
aanpassen omdat het er 36 graden was. De 
eerste dag is het altijd even wennen wie wat  
moet doen, en een metsel les kon geen 
kwaad. 
De volgende dag kwam het kinderwerk 
langzaam op gang. Bij de eerste 
kenningsmakingsdag  kon je je opgeven om 
een bijbel verhaal in de vorm van een toneel 
stukje voor te bereiden (De tolk kreeg de 
teksten in het Spaans zodat hij ze kon 
voorlezen aan de kinderen). Bij het zingen 
en kleuren en plakken waren ze de eerste 
dag nog heel bedeesd, maar dat veranderde 
al snel. Toen ik een paar dagen later weer 
kwam kijken pakte ze al de kleurpotloden uit 
mijn handen. De gezichtjes staan nog steeds 
op mijn netvlies, zulke lieve  donkere 
ondeugende ogen. We hebben wel vier 
tassen met potloden schriftjes, pritstiften  
etc. achtergelaten.  
Een ander onderdeel van het projet was om 
iedere ochtend in kleine groepjes een half 
uur bij elkaar te zitten en met elkaar een 
gesprek aan te gaan. Vaak over geloof, 
maar soms ook over andere onderwerpen. 
Als je elkaar beter leert kennen worden de 
gesprekken steeds persoonlijker. Soms met 
veel emotie erbij.  
Na de gesprekken begonnen we met de 
bouw. In Nederland moet alles kaarsrecht en 
elke voeg moet gelijk. In Bolivia wordt elke 
steen met de hand gemaakt, dus er is niet 
één steen gelijk. Daardoor is de ene voeg 
groter dan de andere. 
 

                        
                       
Als je in Nederland beton moet maken dan 
huur je een betonmolen maar niet in Bolivia, 
daar gaat alles met de hand. In Nederland 
huur je ook een steiger maar daar maak je 
een steiger zelf, alleen deze zijn niet arbo 
technisch verantwoord. 
 

Om de beurt ga je ook een gezin bezoeken, 
ze worden van te voren op de hoogte 
gebracht 
van ons bezoek. Iedereen neemt ook een 
klein geschenkje mee. De man van mijn 
bezoek was leraar, ze hadden elke dag te 
eten, maar Gerard ging met zijn groepje 
naar een gezin met een houten huisje met 
acht kinderen. Haar man was taxichauffeur 
op een brommer (dat is daar heel gewoon) 
ze kon haar gezin niet elke avond een 
warme maaltijd geven, ze moesten soms 
met honger naar bed. Als ik dat hoor dan 
gaan bij mij de traanbuizen weer open, dan 
hou ik het niet droog. Hij vertelde aan 
Gerard en zijn groep dat door die blokkades 
hij dagen lang geen inkomsten had, en dus 
geen eten. Toen heeft hij een big moeten 
verkopen. 
Op een avond zijn de studenten(200) die les 
gaan krijgen in de lokalen die wij aan het 
bouwen zijn langsgekomen om vragen te 
stellen over Nederland. Het allermeest zijn 
ze verbaasd over het aantal inwoners dat wij 
hebben in ons kleine landje.  
Wat mij ook weer zo op valt zijn hun tuinen, 
zij hebben een grote zandvlakte met 
varkens, kippen, geiten en honden, alles 
loopt door elkaar heen.  
HET IS EEN TOTAAL ANDERE WERELD 
DAN HIER. 
Als ik met een tolk praat over voorzieningen 
bijv. AOW, dan is dat in verhouding tot hier 
een klein bedrag . 
 
Al met al kijk ik terug op een zeer leuk en 
geslaagd project 
De dakspanten hebben we gemaakt maar 
die konden we helaas niet meer boven op 
het dak plaatsen. We waren zeer tevreden 
dat we in een korte tijd nog twee klaslokalen 
(zonder Dak) konden neerzetten. De 
aannemer met zijn personeel denken het in 
Januari af te krijgen. Ik ben weer heel blij en 
dankbaar dat wij een klein steentje konden 
bijdragen aan de armoede van Bolivia. 
Eigenlijk kan ik het iedereen aanraden die 
goed gezond is en het leuk lijkt een keer 
mee te gaan, om eens te kijken hoe  
mensen aan de andere kant van de wereld 
leven en hun dankbaarheid te voelen. 
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Woensdagavondpret. 
Door Jana Posthumus 

 
TT = Trainster Tineke. 
Lief = Wolter van der Veen. 
Zwager = Klaas van der Veen. 
 
27 oktober. Genoeg griezels? 
Op de heenweg hebben we per ongeluk een 
meeuw aangereden. Het was op het stuk 
waar je tussen Zwartsluis en de Blauwe 
Hand aan beide kanten van de weg een plas 
hebt. Hij/zij vloog uit het riet laag de weg op. 
We konden niet remmen en hoorden een 
doffe bonk. Ik zei nog:‟Ik hoop dat hij op slag 
dood is.‟ Lief antwoordde:‟Die spartelt nog 
wel ergens rond. Zo hard raakten we hem 
niet.‟ Kijk, en dat vind ik nou geen prettige 
gedachte. Dat dat beestje daar in pijn 
langzaam ligt dood te gaan.  
Bijna iedereen was te laat op de training. Ik 
stond met TT te wachten tot er nog iemand 
kwam. TT had de baanverlichting nog maar 
niet aangedaan, want dat kost best wat 
stroom. Pas tegen half acht kwam Trijntje 
eraan. Niet lang daarna verschenen ook 
Tineke en Lysbeth. Tijdens het inlopen 
vertelde ik dat TT de training bijna had 
afgelast. Voor 1 persoon blijft ze niet. 
Iemand zei dat we toch nooit meteen om 
kwart over zeven begonnen en dat ze dan 
ook wat later kwam. Lysbeth en Jan komen 
altijd iets later omdat ze kwart over zeven 
niet redden i.v.m. werk en/of kinderen. Dat is 
bekend. Maar als iedereen er een gewoonte 
van maakt om steeds later te komen is er 
een keer een kans dat de trainster al weer 
naar huis is. „En geef haar eens ongelijk.‟zei 
Trijntje. Kwart over zeven is kwart over 
zeven. Ikzelf ben er altijd al voor zeven uur. 
En de meesten zijn altijd keurig op tijd. Dus! 
Om kwart over zeven beginnen we met 
inlopen!!! Op tijd komen graag.  

We deden loopscholing met o.a. de ladder. 
Daarna volgden we een circuit met 5 
onderdelen en deden we 4 keer ins en outs 
over 100m.  
Na de training worstelde ik een poos met de 
zoldertrap voordat ik doorhad hoe je de 
tweede helft uit moest schuiven. Ik moest op 
zolder de doos met Halloweenspullen 
doornemen. Ik ging bibberend de trap op. 
Vreselijk eng trapje. Nadat ik de doos 
gevonden had besloot ik dat ik hem niet zelf 
de trap af zou dragen. Ik wachtte tot ik 
Freddie zag en vroeg of hij het voor me wou 
doen. Zwager die aan de bar zat 
riep:‟Spinnen. Er zitten spinnen.‟ Freddie 
zei:‟ En ook rupsen.‟ Hahaha, erg grappig 
“heren”. Ik ben overigens geen spin tegen 
gekomen. Wel stof.  
 
3 november. 
Ik vond het heel grappig om te lezen dat Lief 
nu ook werd genoemd in de Starter in een 
stukje van een ander.  
Het was ons opgevallen dat Sander sinds 
die ene keer niet meer op de training is 
geweest. Trijntje zei dat ze hem bij de 
Tietkwietloop nog had gesproken en dat hij 
op de eerst volgende training weer aanwezig 
zou zijn. Maar Sander was in geen velden of 
wegen te bekennen. Nou weten we dat hij 
vanwege zijn werk niet elke woensdag kan, 
maar we hopen hem toch zeer binnenkort 
weer te mogen verwelkomen op de training.  
We hadden fartlektraining. Tripling over de 
ladder, met twee benen tegelijk springen en 
ook weer landen over vier hele lage horden, 
een kleine versnelling van 20m, om de 
kogelsector weer terug naar de ladder. Dat 
deden we drie minuten. Daarna hadden we 
drie minuten rust. Toen moest het nog eens 
twee minuten. Nadat alles te hebben 
opgeruimd deden we oefeningen met de 
medicineballen. Ik vertelde Trijntje nog dat ik 
haar nog wat moest melden. Ik had 
zondagochtend een SMS gekregen van 
Zwager. „Goedemorgen lekker geslapen 
groetjes van trijntje d‟ Ik Sms‟te terug 
‟Heerlijk geslapen. Ben jij nog bij Trijntje? 
Wat hebben jullie uitgespookt? Vertel.‟ Hij 
Sms‟te „Heb haar in de rechter gesproken na 
de Tietkwietloop.‟ Ik Sms‟te „Weet ik wel. 
Was maar grapje. Was het gezellig?‟ Hij 
weer „Ja bere.‟ Volgens mij had Zwager niet 
door waar ik op doelde. Trijntje wel en die 
begon te lachen. De rest begon ook te 
lachen. Ik grapte nog :‟En ik maar denken 
dat ik er een schoonzus bij kreeg.‟  
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Ik had weer plaattaart gebakken. Mijn 
moeder, die de volgende dag bij mij zou 
komen, had hem nog niet geproefd en dus 
had ik er een gebakken. Ik had hem in 20 
stukken gesneden, maar mijn moeder hoeft 
er natuurlijk maar een. Meer mag niet van 
Sonja. Ik hield 5 stukken thuis en de rest 
ging weer mee naar de training. Margreet 
was zo blij dat ze op en neer stond te 
huppen met een hele brede glimlach op haar 
gezicht.  Nadat ik “mijn” groepje van taart 
had voorzien en een stuk voor Nikki en Ina 
achter had gehouden, mocht de loopgroep 
van Jebbe vechten om de laatste 5 stukken. 
Ik heb dat echter niet meer meegekregen, 
want ik zat inmiddels te vergaderen voor het 
Halloweenfeest van de pupillen.    
Op de terugweg in de auto vertelde ik Lief 
dat ik Trijntje had vertelt van de Sms‟jes van 
Zwager. Hij had ook al iets opgevangen toen 
Trijntje met een groepje daarover stond te 
praten. „Zo komen de verhalen wel de 
wereld in‟ zei hij. Voor de goede orde; Er is 
natuurlijk helemaal niets van waar. Absoluut 
niet! Tenzij Zwager en Trijntje ons voorliegen 
natuurlijk.       

 
Rode wijn en 
naaldhakken 

Nynke, Ivonne en Margreet 

 
Wat heeft ons de laatste tijd bezig 
gehouden?? Natuurlijk de spanning van de 
bekendmaking van t Paaltje en verdere 
leuke activiteiten kunnen we zeggen. 
Zo heeft een naaldhak meegedaan aan de 
wintertriatlon en vanzelfsprekend met haar 
„koude‟ kant en natuurlijk ging zij voor 10 km 
hardlopen (verder in dit verhaal meer over 
haar ervaringen) en de andere twee 
naaldhakken hebben zich deels in het 
nachtleven gegooid.  Voordat de 
Tiedkwietloop van start ging en om ons net 
als vorig jaar wakker te houden, gingen wij 
met 8 man/ vrouw uiteten en naar de 
bioscoop. Gelukkig hield de film ons dit keer 
goed wakker (vorig jaar was het namelijk 
een behoorlijk saaie film,eigenlijk domme 
film). En met als afloop een natje bij Fredje 
in zijn flatje. 
Hier kwamen gesprekken en discussies op 
gang, zoals: wat is nou een loft??  1 grote 
ruimte waar men woont maar ook werkt …. 
Als voorbeeld werd genoemd een Hoerenloft 

…  We waren het er over eens dat dit een 
heel goed voorbeeld is!  
Tegen kwart over 1 moesten wij ons maar 
omkleden, waar beginnen wij aan, we 
kunnen ons wel betere activiteiten bedenken 
wat je normaal gesproken doet op zo'n 
tijdstip. Toch willen wij de nachtloop niet 
missen! Er stonden veel lopers bij de start, 
na onze inschatting meer dan vorig jaar. 
Helaas kon 1 naaldhak niet van start, maar 
heeft ons wel uitgezwaaid en dat is ook heel 
wat waard. 
De Tiedkwietloop was weer een gezellige 
bezigheid. De een was helemaal behangen 
met lichtjes of met hertshoorns en de ander 
was griezelig HELLO Scream verkleed. Wat 
zal hij het warm hebben gehad …  hij zei 
nog, wat heb ik lopen zweten! Zijn kin, van 
het masker dan, zat helemaal vol met zweet, 
maar hij heeft het 11 km lang vol gehouden 
om met zijn monniksjurk en masker het te 
volbrengen. En wel binnen 1 minuut. Wat 
dan weer frustrerend was, was dat Jan 
Scheenstra op datzelfde moment ook binnen 
kwam maar hij had 17 km gelopen! Paar 
minuten later kwam Klaas ook binnen en 
dan maar vlug LSD (lekker samen douchen) 
bij F. thuis en toen weer de kroeg in, daar 
was nog een gezellige sfeer. F. was nog 
lekker in zijn zweetkleding aan het swingen, 
en liet menigeen onder zijn oksel ruiken. 
Egbert nam eerst een frisse duik en daarna 
zou F. eens kijken of er nog warm water 
over was. Tot vroeg in de ochtend waren wij 
in de Rechter aanwezig … dat gebeurt niet 
zo vaak meer en komt dan de dag erna ook 
hard aan. 
 
Familie V.d. V. te St.J. en Z. 
Nu kregen wij van Klaas te horen over zijn 
sms-verkeer …  met de groetjes van Trijntje 
… komt dit smsje nou echt van Trijntje op de 
zondagmorgen???? Of bloeit hier iets 
moois??! 
Wolter (ook wel genoemd Lief)  is weer terug 
bij Start en zit bij de groep van Jebbe, dat 
houdt in, dat hij ook bij zijn broer (soms 
genoemd Zwager) in de groep zit. Dat zijn 
wij te weten gekomen, soms een heel 
gemopper tussen die twee, maar wel leuk!  
 
Wat ook erg fijn is dat als je achteraan loopt 
in het donker, dat je nooit alleen loopt. De 
clubgenoten houden wel rekening met je! Of 
ligt dat aan de opdracht van Jebbe … na 
afloop van de oefening terug naar de 
achterste. 
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De wintertriathlon 
Op 30 oktober deed een naaldhak mee aan 
de wintertriathlon in Assen, in estafettevorm. 
Op een verjaardag hadden twee zwagers 
toegezegd om het deel fietsen 
respectievelijk het deel schaatsen op zich te 
nemen.  Beiden hadden nog nooit aan 
wedstrijden meegedaan. Aangezien onze 
partners broer en zussen zijn, noemden wij 
ons team „de kouwe kant‟. (Tja, het schept 
een band!) Eerst moest de naaldhak 10 km 
hardlopen, daarna ging zwager Henk 50 km 
fietsen en zwager Pim sloot af met 20 km 
schaatsen. Hoewel de zwagers ervoor 
zorgden dat de enigszins opgebouwde 
voorsprong ruimschoots werd teniet gedaan 
(hun eigen woorden!) en wij als 69

e
 van de 

77 teams eindigden, was dit zeker voor 
herhaling vatbaar! Dit mede door de 
enthousiaste aanmoedigingen van de familie 
(inclusief de (klein)zoon van Jan de Lange) 
en dorpsgenoten van zwager Henk. Het 
evenement is ook een aanrader voor 
iedereen, het is geschikt voor de crack, maar 
ook voor de echte recreant! 
 
De Berenloop op Terschelling 
Op 5 november gingen wij met 6 
man/vrouw voor een lang weekend naar 
Terschelling om daar zondags mee te doen 
aan de Berenloop. Helaas kon een naaldhak 
niet mee ... ;o( 
Nu de vraag, gaan we via het wad naar 
Terschelling of toch met de boot. Daar kwam 
de eerste discussie: volgens Freddie kon je 
niet via het wad naar de overkant, maar 
volgens een naaldhak wel. Ok, we gaan 
googelen …. En ja hoor, het is mogelijk! 
Heerlijk zo'n weekend, voor ons 6en hadden 
wij twee ruime chalets ter beschikking. De 
familie Flintstone (Fred(die) en Wilma) had 
een hele chalet voor hen alleen ;o)). Heb je 
goed geregeld Freddie! 
Wilma deed zaterdag mee met de ontbijtloop 
van 10 km lang en Freddie liep mee als haas 
en om zich alvast in te lopen voor de halve 
... of was dit alleen om het ontbijt te doen?? 
Wilma heeft er baat bij gehad en heeft 
een pr gelopen!  
Zondag mochten wij van start, enige 
spanning voelde je hier en daar. Freddie, 
Ron en de twee naaldhakken deden hieraan 
mee. Wilma en Jan gingen op de fiets het 
parcours verkennen en probeerden zo de 
snelle en de langzame loper en loopster op 
bepaalde punten aan te moedigen .... 
Helaas is dit niet gelukt, liever gezegd, zij 

hebben ons op 1 punt maar gezien en op de 
andere punten ons mis gelopen of is het nou 
mis gefietst ;o(.  Zij hebben zich het snot 
voor de ogen gefietst! 
Vorig jaar was het behoorlijk mistig, maar nu 
was het weer perfect en af en toe hadden wij 
het idee van: zijn wij hier vorig jaar ook langs 
gekomen?? Met enthousiast publiek, veel 
(straat)versiering en muziek; zo word je de 
lange en ook wel zware route door geblazen. 
Al met al hebben wij goed gelopen op de 
lekkere pannenkoeken van Jan! We waren 
allemaal tevreden. Bedankt Jan voor de 
stevige bodem "kun je het nog op??".  
Na de run zijn de twee naaldhakken weer 
richting zwembad gegaan en hebben 
genoten van de bubbels ... en de overigen 
zaten heerlijk op een terras onder de kachel 
een koffie/ borreltje en appeltaart te nuttigen. 
Naast de run hebben wij per fiets het eiland 
verkend en zijn wij lekker uiteten geweest. 
Het is voor herhaling vatbaar. 
  
Toch nog even over de tijd van F... is de 
zaterdag hem dan toch te veel geweest om 
de 10 km in te gaan lopen en het zware 
ontbijt te gaan nuttigen? Laatste tijd klaagt 
hij ook wel over zware benen. Hij heeft 
namelijk minstens twee minuten laten liggen 
op de halve (althans vergeleken met de tijd 
van vorig jaar) .. en R. heeft bijna 3 minuten 
sneller gelopen, zal R. de eerst volgende 
keer onder 1.30 lopen en F. voorbij gaan??? 
F. kneep hem namelijk al. We worden 
allemaal een dagje ouder, maar sommigen 
wat sneller ;o( ………Of zitten wij hier nou te 
azen op een haas? 

  

Gerstenat en vette Friet 
Belevenissen van een recreatieve loper. 

 
Pffff, het is weer haasten. Doordat de Starter 
een keer “extra” komt hebben we minder tijd 
 Gelukkig is er genoeg te schrijven. 
 
Allereerst de tiedkwietloop natuurlijk. Dit is 
natuurlijk een enorm leuk evenement wat het 
zeker verdiend om op de kalender te blijven. 
Net als vorig jaar gingen we eerst met een 
groepje eten bij de Rechter. Tenslotte was 
daar de start en de finish, dus dat deel van 
het parcours hadden we alvast verkend! 
Klaas vond dat hij zich een rode wijn en 
koffie met Beerenburg kon permitteren. 
Na de tijd naar de film “RED”. Dit was een 
stuk beter dan vorig jaar. Hoewel deze film 
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geen Oscar heeft gewonnen, heeft iedereen 
zich een stuk beter vermaakt dan vorig jaar 
bij “inglorious bastards”. Om 12 uur kwamen 
we uit de bioscoop, nog even terug naar mijn 
huis en van daaruit naar de markt. Daar 
waren we iets na enen. 
Het was al een gezellige drukte, veel 
bekenden uit de regio natuurlijk, maar ook 
veel mensen die verder hadden moeten 
rijden. Het uitgaanspubliek gedroeg zich 
voorbeeldig. Er was natuurlijk de nodige 
verbazing over die “onnozele” hardlopers 
maar de stemming was prima en ik niks 
gehoord over vervelende ervaringen. 
 
De start is natuurlijk een beetje rommelig. 
Iedereen staat wel achter “de startlijn” maar 
bij een baanwedstrijd zouden er de nodige 
diskwalificaties zijn  Meteen na de start 
duiken we de winkelstraat in. Langs de 
hema, en dan naar de meppelerweg. 
Onderweg staan wat kroeg-gangers ons aan 
te moedigen. Maar buiten de stad wordt het 
snel rustig. Ik loop bij Klaas in de buurt. 
Terwijl ik wat loop te mopperen over de zere 
benen lijkt Klaas op vleugels te lopen. 
Volgend jaar neem ik ook een wijntje en een 
Beerenburg  
Tot vlak voor Zuidveen lopen we bij elkaar, 
Klaas is onderweg even wezen plassen. 
In Zuidveen laat ik hem gaan, er is intussen 
vreemdeling aangesloten (niet de Sint) waar 
ik samen mee doorloop. In de stad, op weg 
naar de waterpost raak ik hem weer kwijt. 
Even een rondje over de markt en dan in de 
richting van Tuk. Er loopt iemand voor me 
waar ik lekker op inloop. Bij de Dolderbrug 
aangekomen slaat hij echter rechtsaf, grrrr. 
Een 11 km loper  
Afijn, verder naar Tuk, De eerste lopers 
komen al terug, keerpunt en dan via de 
Dolderbrug weer richting Oostermeenthe. 
Het stukje langs het station is 
gemneenschappelijk met de 11 km. Hier is 
het wat drukker, ik haal diverse mensen in 
tot de afslag. 17 km linksaf, 11 km rechtsaf. 
Ysbrand roept dat ik 3

e
 loop. Dat kan niet 

denk ik nog, ik dacht zelf rond de 5
e
 plek. 

Zou er iemand uitgestapt zijn? 
Op de middenweg kijk ik voor en achter me, 
geen enkele loper meer. Niet echt 
motiverend dus het tempo zakt. Bij de 
rotonde op de meppelerweg moedigt 
Jannetta me aan. 2 seconden later “kom op 
Egbert, Freddie zit vlak voor je!” Potver waar 
komt die zo snel vandaan? Ik voer het tempo 
op want ik heb geen zin om me te laten 

passeren vlak voor de finish, Egbert heeft 
een ijzersterke sprint dus ik moet een aardig 
gat zien te krijgen. Uiteindelijk finish ik vlak 
voor hem  
 
Afgelopen weekend was de Berenloop. We 
hadden met een groepje afgesproken om 
samen te gaan. Helaas moest 1 van de 
naaldhakken verstek laten gaan, maar 
volgend jaar maakt ze het goed heeft ze 
beloofd! 
Ron en Margreet halen me op vrijdag op. 
Margreet nestelt zich op een kussentje 
achter in de auto en we vertrekken naar 
Harlingen. Even een parkeerplek voor de 
auto zoeken (Aktie Ron) en daarna even wat 
eten. Wilma was intussen ook met de bus 
aangekomen. 
Op de boot is het druk, en op het dek is het 
koud  Zomers hebben ze dat bij Doeksen 
beter geregeld. Misschien is 
terrasverwarming iets voor ze in de winter. 
Op Terschelling even fietsen halen en 
boodschappen doen en voor we het weten is 
het al tijd om Jan en Nynke op te halen. 
Even snel terug naar de caravans en toen 
wat eten (het was intussen 7 uur geweest). 
“Gelukkig” was er een pizzeria tegenover de 
camping. Daar hebben we gegeten. Ron 
heeft er het hele weekend van 
genoten…..Zo erg dat hij zaterdagavond nog 
geen eten wou. Maar zondags heeft hij 
super gelopen…dus volgende keer weer 
lasagna en bier 2 dagen voor de wedstrijd! 
En de dag voor de wedstrijd 6 eieren….dan 
kun je goed afreageren in de wedstrijd. 
Het was het hele weekend heerlijk weer. 
Zaterdags heb ik samen met Wilma de 
breakfastrun gedaan. Mooie omgeving, leuk 
gezelschap, wat wil je nog meer! Na het 
ontbijt in het zwembad even gebeld met de 
anderen (nog bedankt voor de 
aanmoediging onderweg) en toen naar 
Midsland gefietst. Het was heerlijk. 
 
Zaterdag natuurlijk vroeg op bed  Immers, 
er moest een topprestatie neergezet worden 
op zondag. Na de modeshow van Nynke 
(lange broek, korte broek, korte mouwtjes, 
topless) fietsten we naar West. Jan en 
Wilma zouden op de fiets langs het parcours 
gaan. Volgens mij hebben zij nog meer 
gezweet dan wij  
Bij de start is het altijd even hectisch. Er 
waren veel bekenden dus even kletsen en 
dan op het laatste moment het startvak in. Ik 
wou niet te snel starten en dat ging goed. 
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Mooi vlak gelopen, alleen op het strand een 
beetje verval. Alleen jammer dat we Jan en 
Wilma alleen in Midsland zagen…voor de 
rest waren ze overal te laat…. 
Vlak na de finish zie ik ook Ron al. Even 
wachten tot de dames binnen zijn en een 
beetje zeuren met de andere lopers en toen 
gingen onze wegen uit elkaar  
De dames heerlijk in hun blootje in het 
zwembad, en de heren (in hun blootje) 
douchen in de ijzig koude doucheruimte van 
de jachthaven. De enige die dat leuk vindt is 
de dame die de muntjes uitgeeft  
Als ik uit de douche kom zie ik Ron, die wil 
een Euro uitsparen en staat het schuim in de 
was uit zijn haar te wassen. 
 
Na de tijd gezellig een biertje (op het terras 
met verwarming). ‟s Avonds gingen Jan en 
Nynke weer weg. Wij gingen met zijn vieren 
op maandag…het was weer erg gezellig.  

 

 

Atleten in Actie 
 

 
Na afloop van de halve marathon in Meppel 
 

 
Jeen Nauta, bij de Floracross Bosloop 

 
Soraya Servage Plantsoenloop Groningen 
 

 
Wolter van der Veen Stadshagenrun 
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LANGE-AFSTANDS-COMPETITIE 2010

Tussenstand tot 8 november 2010
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Naam T
u
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en

st
a

n
d
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a
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.

Ivonne Wessels 1e 1 1 1 1 1 1 1 13.04.4 2 22.20.02 1 45.15.3 1 7

Simone Westerbeek (MA) 2 13.50.6 3 27.27.08 3 8

Sietske Sterkenburgh 2 25.14.84 2 4

Wilma van Galen 1e 1 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 3e 3 4 3 2 2 6.50.2 4 13.57.3 3 23.33.0 2 19

Tiny de Jong 4e 6 3 4 5 3 1 14.05.2 4 26

Margreet Wagteveld 4 3 13.36.75 2 9

Annelies van Buiten 5 4.06.19 2 7

Riki Creemers 5 6.27.7 3 8

Linda Wibbelink 6 7 13

Gerjan Petter 1e 2 2 1 1 1 4.42.1 1 10.47.5 1 19.01.06 1 8

Erwin Groenink 2e 4 4 2 3 5.49.7 3 21.18.0 2 46.46.8 1 19

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

Stefan Postma 1 1 2 4

Ruud Schepers 2 1 3.55.42 1 4

Egbert Vink 1e 3 2 2 1 2 5.15.6 1 12.02.7 1 19.11.41 1 45.13.4 1 3.30.36 1 8

Arnold Broek 2e 2 1 2 2 2 3 3.46.43 2 14

Berry Pees 3e 4 2 3 3 12.04.1 2 21.24.0 2 45.17.8 2 18

Jan Scheenstra 1 1 1 1 1 1 6

Tom van Ravenstein 5 3 3 4 4.10.24 3 18

Klaas van der Veen 1e 1 1 2 1 1 1 1 4 4.47.16 1 10.26.8 1 18.28.08 3 37.54.8 1 7

Freddie Bouma 2e 3 5 3 2 2 2 2 10.49.7 2 18.22.0 2 38.57.4 2 3.17.51 3 14

Wolter van der Veen 3e 2 3 3 1 5.04.2 4 11.17.5 6 18.36.0 4 23

Jan de Groot 4e 6 6 4 3 3 4 3 11.10.4 5 19.31.32 7 28

Harm Kolvoort 5e 4 4 6 6 5 4.56.8 2 10.58.2 3 19.26.0 6 30

Bert Slagter 6e 9 7 8 8 8 6 22.07.0 8 54

Klaas de Haan 5 4 4 5 11.42.4 7 3.29.16 4 29

Ad Roodhuizen 2 7 5.03.5 3 3.03.06 2 14

Jebbe Westerbeek 9 6 5 11 31

Marchel Tissingh 8 6 10 8 32

Jan Bos 8 8 7 10 33

Heerke Postma 2 3 4 9

Jan Groen 10.58.78 4 18.52.9 5 2.58.02 1 10

Ron Bos 5 5 7 17

Eddy Oosterkamp 7 9 5 21

Jacob Dolstra 9 9 11 29

Thijs v.d. Vegt 7 10 12 29

Peter Wemer 11 10 28.52.28 9 30

Peter Visser 1 16.22.08 1 2

Chris Pols 6 9 15

Jan Nijmeijer 1e 4 3 6 1 3 2 6.36.5 2 14.31.1 1 23.33.0 2 50.25.1 1 4.32.31 2 11

Wim van Oosten 3 3 5 1 7.02.9 3 4.38.51 3 18

Gerrit Greven 2 2 1 1 1 7

Jan de Lange 1 1 1 19.33.71 1 4

Arjen Guikema 2 4 2 3.35.19 1 9

Deze tussenstand is t.b.v. het clubblad ingekort. Voor de complete uitslag zie onze website.

P
u

n
te

n
 t

o
ta

a
l

K
o

lk
lo

o
p

 B
lo

k
zi

jl

C
a

te
g

o
ri

e
D

a
m

es
 3

5
 +

D
a

m
es

M
ar

at
hon

U
u

rl
o

o
p

 S
te

en
w

ij
k

L
a

m
b

er
tu

sl
o

o
p

 O
ld

em
a

rk
t

R
ee

st
 1

/2
 m

a
ra

th
o

n
 M

ep
p

el

F
P

R
 E

m
m

el
o

o
rd

W
a

ll
en

lo
o

p
 S

te
en

w
ij

k

15
00

 m
et

er

30
00

 m
et

er

50
00

 m
et

er

10
00

0 
m

et
er

1
/2

 m
a

ra
th

o
n

 S
te

en
w

ij
k

T
ij

d
lo

o
p

 S
te

en
w

ij
k

Naam T
u

ss
en

st
a

n
d

 n
a

 7
 w

ed
.

M
a
n

n
en

 5
5
 +

M
a
n

n
en

 S
en

io
re

n
M

a
n

n
en

 3
5
 +

M
a
n

n
en

 4
5
 +



Werp 5-kamp voor masters op 30 oktober 2010 te Zutphen. 

        Masters M55 Kogelslingeren Kogel Discus Speer Gewichtswerpen Totaal Plaats 
Hans 

Spitzen 24.11 8.87 32.56 32.13 8.76 2455 1e 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Indoorwedstrijd op 30 oktober 2010 te Bergen op Zoom. 

      MPA, 2e jaars: 35m Hoog Kogel Totaal Plaats 

Soraya Servage 5.86+ 1.30 9.62+ 1849 1e 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Indoorwedstrijd op 31 oktober 2010 te Enschede. 

      MPA, 1e jaars: 60m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 

Amber Bekius 9.9 1.10 6.46 1307 5e 

Rosalie Tissingh 10.5 1.10 5.27 1147 10e 

Demi Berger 10.5 1.10 5.06 1133 11e 

Sanne Geerders 10.8 1.00 5.14 1026 15e 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Coopertest op 7 november 2010 te Steenwijk. 

          12 minuten: 
 

  
 

Luz Visser 2573   
 

6 minuten: 
 Eddy Oosterkamp 2931   

 
Berrie Schipper NL 2540   

 
Thomas Smits 1294 

Claudia Oosterkamp 2848   
 

Thirza Kuiper 2532   
 

Wianne Schipper 1250 

Frans Kluitenberg NL 2796   
 

Gijsbert Geerders NL 2430   
 

Luuk Geerders 1235 

Marchel Tissingh 2760   
 

Henderika Geerders NL 2348   
 

Sanne Geerders 1196 

Rory Oosterkamp 2747   
 

Annelies Schipper NL 2348   
 

Annefleur Tissingh NL 1180 

Geesje Nijmeijer 2685   
 

Corrie Kort NL 2340   
 

Dione Schipper 1153 

Jarno Kuiper 2645   
 

Wieke Nijmeijer 2144   
 

Nynke Geerders NL 1061 

Jan Nijmeijer 2619   
 

Joke Hendriks 2142   
 

Janna Jelsma 1059 

Rosalie Tissingh 2601   
 

Wolter Nijmeijer 1888   
 

Jibbe Sassen 830 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Reglement clubkampioenschap boslopen. 
 
Omdat er weer veel nieuwe leden bij zijn gekomen hierbij het reglement van het clubkampioenschap 
boslopen. 
 

1. Men moet aan tenminste drie boslopen hebben deelgenomen, anders komt men niet in de 
 eindklassering. 

2. Voor een eerste plaats krijgt men 1 punt, voor een tweede plaats 2 punten, enz. 
3. Van elke atleet worden de beste drie prestaties (laagste punten) opgeteld voor het 

 eindklassement. 
4. De atleet met het laagste puntentotaal uit drie wedstrijden wint. 
5. Bij een gelijk puntentotaal beslist de klassering in de laatste wedstrijd, waarin de betreffende 

 atleten tegen elkaar hebben gelopen. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
In het winterseizoen zijn er weinig baan- en indoorwedstrijden. Om geen uitslagen te missen, verzoek ik 
iedereen, die naar een baan- of indoorwedstrijd is geweest, de uitslagen behalve aan Hans Hes ook aan mij 
door te geven voor plaatsing op de website, in de Starter en in de ranglijstenboekjes. Ook voor het bijhouden 
van de clubrecords is dit belangrijk! 
 
Heeft U leuke/mooie foto’s gemaakt tijdens een wedstrijd? Neem dan ook contact met mij op, misschien kan 
ik ze op onze website plaatsen! 
 
Alvast bedankt. Rob de Jong. rob-dejong@planet.nl   Tel.:  (0521) 516589. 
 

mailto:rob-dejong@planet.nl


UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zondag 26 september Budapest zaterdag 23 oktober Workum (strontrace)

H45 marathon Freddie Bouma 3.17.51 H 15,5km 22e Jan de Groot 1.03.51

zaterdag 9 oktober Meppel (reesthalvemarathon) zaterdag 29 oktober Dwingeloo (Avd-cross)

H40 1/2 mar 2e Jan Scheenstra 1.19.29 Hs 8km 11e Erwin Groenink 44.17

9e Wolter van der Veen 1.26.29 H45 8km 11e Jebbe Westerbeek 41.29

13e Freddie Bouma 1.29.00 JA 5km 1e Jesse Nijboer 20.07

15e Jan de Groot 1.30.07 MC 2km 1e Claudia Oosterkamp 8.42

22e Harm Kolvoort 1.33.36 JC 3km 5e Tim de Boer 13.03

29e Egbert Vink 1.37.20 JD 2km 10e Obbe Tibben 9.46

39e Arnold Broek 1.42.30 MPA 1km 8e Thirza Kuiper 4.40

54e Marcel Tissingh 1.49.31 JPA 1km 6e Eric Stuiver 4.07

H50 1/2 mar 5e Klaas van der Veen 1.30.51 11e Bram Bijdevaate 4.32

18e Gerrit Greven 1.37.20 16e Kevin Boes 5.03

25e Bert Slagter 1.41.04 MPB 1km 6e Wianne Schipper 5.01

37e Cor Trompetter 1.43.24 MPC 1km 5e Dionne Schipper 5.40

69e Jan Nijmeijer 2.00.02 JPC 1km 1e Jarno Kuiper 4.24

D45 1/2 mar 8e Tiny de Jong 1.53.27 2e Luuk Geerdes 4.27

D 10km 15e Simone Westerbeek 57.18

zaterdag 6 november Epe

zaterdag 9 oktober Oranjewoud H 1/2 mar 42e Cor Trompetter 1.40.43

H 6km 26e Thijs van der Vegt 27.06

zaterdag 6 november Groningen (Plantsoenloop)

zondag 10 oktober Groningen  (4 mijl) M 10/11jr 1km 1e Soraya Servage 3.43

H neo 4 mijl 8e Jesse Nijboer 21.12

D 45 4 mijl  Adri Sluis 33.51 zaterdag 6 november Heerenveen (Heideloop)

H 8km 2e Jan Scheenstra 26.30

zondag 10 oktober Essen  (Dld) D 8km 8e Tiny de  Jong 39.14

H60 marathon Arjen Guikema 3.35.19

zondag 7 november Terschelling (Bereloop)

woensdag 15 september Sneek H45 1/2 mar 28e Freddie Bouma 1.28.55

H 10km 10e Jan de Groot 41.45 Ds 1/2mar 8e Nynke de Lange 1.40.34

D35 1/2 mar 28e Margreet Wagteveld 1.51.43

zaterdag 16 oktober Schiermonnikoog H.recr 1/2mar 14e Ron Bos 1.31.43

H15km 32e Wim van Oosten  65+ 1.29.25 60e Arnold Broek 1.37.22

H 10km 44e Peter Wemer 1.11.16 230e Thijs van der Vegt 1.53.39

zaterdag 16 oktober Staphorst  (zwarte dennencross)

H40 10km 1e Jan Scheenstra 35.13 Deze pagina is alleen mogelijk als de uitslag

13e Marcel Tissingh 50.00 van een  wedstrijd bekend is bij ons.

H50 10km 3e Klaas van der Veen 38.38 Geef daarom uw gelopen tijd aan ons door.

4e Eddy Oosterkamp 42.07 Samen maken we deze pagina mogelijk.

j13jr 1,8km 8e Bram Bijdevaate 7.26 Hans en Jolanda Hes - Telefoon: 0513-688058

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

zaterdag 16 oktober Zwolle

H35 10km 3e Wolter van der Veen 38.39

5e Freddie Bouma 39.34

zaterdag 16 oktober Lengerich (Dld)

MA 12,2km 3e Simone Westerbeek 1.09.58

H45 12,2km 8e Jebbe Westerbeek 57.57

zondag 17 oktober Amsterdam

H45 marathon Klaas de Haan 3.29.16

H 1/2 mar. ### Folkert Sterkenburgh 1.43.37

### Erwin Groenink 1.46.10

zondag 17 oktober Leeuwarden

H55 uurloop 5e Anne Bartelds 11350m


