


TRAININGSTIJDEN

Steenwijk:

Maandag: 19.00-20.30 Lange Afstandsgroep niveau 4 en 3 Oerthebaan Jebbe

19.30-21.00 Recr. Loopgroep niveau 1 Oerthebaan Tom Dolleman

Dinsdag: 18.00-19.00 pupillen B, C en mini Gymzaal Eekeringe Ina/ouder

18.00-19.15 pupillen A 1e jaars Oerthebaan Gerdo en ouderhulp

18.00-19.15 Pupillen A 2e jrs + D-jun. 1e jrs Oerthebaan Tineke/Marco/Ellen

19.15-20.45 A/B/C/D 2e jrs-jun. + Sen. + Masters Oerthebaan Feico/Tineke

19.30-21.00 Recr. loopgroep niveau 1 Oerthebaan Rob

19.30-21.00 Recr. loopgroep niveau 2 Oerthebaan Freddie

Woensdag: 19.15-20.45 Senioren, Masters en recr. Technisch Oerthebaan Tineke

19.15-20.45 Recr. loopgroep niveau 3 Vanaf Oerthebaan Peter Visser

19.15-20.45 Lange Afstandsgroep niveau 4 Vanaf Oerthebaan Jebbe

19.30-20.30 Sportief wandelen, even weken parkeerplaats achter station Bennie

Donderdag: 18.00-19.15 pupillen t/m A 1e jaars Oerthebaan Gerdo/Peter M/Mathilde

18.00-19.15 pupillen A 2e jaars + D junioren 1e jaars Oerthebaan Tineke/Marco/Tim

19.15-20.45 A/B/C/D 2e jrs-jun. + Sen. + Masters Oerthebaan Feico/ Tineke

19.30-21.00 Looptraining Sen. + Masters Oerthebaan Rob

Vrijdag 19.30-21.00 Recr. Loopgroep niveau 1 Oerthebaan Tom Dolleman

Zaterdag: 09.30-11.00 Recr. Loopgroep niveau 1 en 2 Woldberg of elders Rob

Wolvega:

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

Woensdag: 19.30-20.30 Sportief wandelen, oneven weken Parkeerterrein station Bennie

Vrijdag: 19.15-20.30 Recreatieve loopgroep alle niveau's Vanaf 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 2006 en later € 18,55 € 13,80 € 7,50

Pupillen C 2005 € 22,20 € 13,80 € 7,50

Pupillen B 2004 € 22,20 € 13,80 € 7,50

Pupillen A 2003/2002 € 23,80 € 13,80 € 7,50

Junioren D 2001/2000 € 28,25 € 14,55 13.25

Junioren C 1999/1998 € 28,25 € 14,55 13.25

Junioren B 1997/1996 € 32,50 € 14,55 13.25

Junioren A 1995/1994 € 32,50 € 14,55 13.25

Senioren/ Masters 1993 en eerder € 42,80 € 15,70 21.25 (facultatief)

Sportieve wandelaars € 19,60 € 15,70 € 0,00

Algemene lidmaatschapsvoorwaarden

Wedstrijdlicentie voor jeugdleden verplicht, voor volwassenen op verzoek en voor sportief wandelen n.v.t.,

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

€ 51,50 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.

Voor 6-jarigen kent de gemeente Steenwijkerland een speciale subsidieregeling. Ze kunnen in principe gratis sporten!

Zie www.start’78.nl onder “Tarieven” voor een aanvraagformulier”.

Mutaties: Opzeggingen alléén bij de ledenadministratie vóór het einde van 

http://www.start'78.nl/


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

William Bos Tukseweg 61, 8331 LB STEENWIJK 0521-513783 wml@wimalibo.com

Berry Pees, penningmeester Holslootbrink 36, 8347 JS  Eesveen 06 23 80 60 56 berrypees@gmail.com

Ella de Jong Remmelinge 34, 8334 MV  TUK 0521 516 589 ella-dejong@ziggo.nl

Freddie Bouma Het Schar 24, 8332 CR Steenwijk 06-53711387 fbouma@dyka.com

Peter Mulder Moeraslanden 10, 8332 KW STEENWIJK 0521-520299 mulderap@xs4all.nl

Gerrit Greven Tramlaan 4, 8331 GL Steenwijk 0521- 518 244 ggreven@ziggo.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 Peter Mulder 0521 520 299

Ella de Jong 0521 516 589 Marco Jonkman 06-11600876

Nel Zwerver 0521 381 285 Tim de Boer 0561 451 925

Bennie Overvelde 0561 615 687 Ellen Jansen 0516 451 419

Gerdo van Dalen 0521 515 385

Mathilde Spitzen 0521 360322

Riki Creemers 06-33160280

Annie Nijmeijer 0561 451 445 Trainers weg

Bennie Overvelde 0561 615 687

Wegwerkers Folkert Sterkenburgh 0513 682 524

Grietje Boxum 0521 511 757 Rob van der Wel 06-14691274

Anny Vrielink 0521 515 736 Jebbe Westerbeek 0521 517 830

Rudy Wanders 0521 370 263 Freddie Bouma 0521 518 280

Jaap van Weenen 0521 517 935 Peter Visser 0561 452 938

Frenk Wubben 0521 521 244 Wim van Oosten 0561 616523

Vrijwilligerscoördinator

Annie Nijmeijer 0561 451 445 Jeugdcommissie:

Rob van der Wel 06 36438124

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 Lid festiviteitencommissie

Bennie Overvelde 0561 615 687

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@ziggo.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

Accommodatie commissie Kantinecommissie:

Wim van Oosten, voorzitter 0561 616523 Freddie Bouma

Arjen Guikema, secretaris/bouwtechnisch 0521 589545 Rob van der Wel

Rob van der Wel, kantine 06-41091174

Rob de Jong, overleg gemeente 0521 516589

Freddie Bouma, overleg bestuur 06-53711387

Jan de Lange, installaties 0521 515095

Peter Wemer 0561 617208

Bennie Overvelde, materiaal 0561 615687

Klaas vd Veen        0527 246871

Sponsor/ advertentiecommissie Ereleden:

Peter Wemer 0561 617 208 wemwijn@zonnet.nl Rob van der Wel

Peter Bruinewoud 0521 516423 p.bruinewoud@planet.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 

Warme chocolademelk….. 
 
Redactioneel 
Sophia Robbertsen-Doevendans 
 
Daar istie dan alweer. De eerste starter van het jaar. Iedereen is alweer in het ritme van het gewone 
leven en natuurlijk heeft de helft van Nederland goede voornemens. Als ik dit schrijf is het zo 
ontzettend koud en guur buiten, dat ik het liefst lekker binnen blijf bij de kachel met een hele hete 
chocolademelk. Vandaar de titel. 
Tijdens de vergadering hadden we nauwelijks kopij, maar gelukkig na wat mailen/bellen is de starter 
toch weer vol gekomen. We hopen dat jullie ook dit jaar weer volop aan het schrijven gaan voor de 
starter om jullie belevingen te delen met de rest van de club. Misschien zijn er wel jeugdleden die 
stukjes willen schrijven….. 
 
Op maandag en vrijdag is er een nieuwe loopgroep begonnen onder leiding van Tom Dolleman. 
Verderop lees je hier meer over. Dat gaf mij weer motivatie om te beginnen met het hardlopen. Op 
maandag doen we een gezellig duurloopje die steeds 5 minuten langer wordt en vrijdag interval 
training. Het is heerlijk om weer te sporten en nu is het een kwestie van volhouden en in het ritme 
blijven. Het is in ieder geval een erg gezellige groep. Na een zeer koude maar goede training staat 
zelfs de warme chocolade melk met slagroom klaar in de kantine! Met dank aan Rob. 
 
De wilde manen, kale koppen zijn weer van de partij dit jaar en terug van weggeweest is het 
estafettestokje. Begin maart staat het indoorgala alweer op het programma. De tijd vliegt voorbij.  
Verder staat er nog genoeg in de Starter. Ga lekker met een kop warme chocolademelk of koffie/thee 
onderuit op de bank zitten en dan wensen wij jullie veel leesplezier 
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Van de voorzitter 
 

Leden, 
 
We gaan er weer flink tegenaan de komende tijd. We hebben een indoor, er moet 
een clubgebouw worden uitgebreid, er is een vrijwilligersavond en ook nog een 
jubileumjaar. Veel om naar uit te zien dus. Stroop de mouwen maar op! 
 
Aan ons (het bestuur) werd gevraagd of mensen zonder alle trainerspapieren een 
training mogen verzorgen. Ja. Dat mag. We zijn daarvoor zelfs verzekerd. We 
streven er natuurlijk naar al onze trainers goed op te leiden. Daar hoort ook een 
beetje EHBO bij en een reanimatiecursus die we periodiek aanbieden. Maar het 
belangrijkste is natuurlijk dat onze trainers qua atletiek goed geschoold zijn, en dat 
ze in staat zijn die kennis over te brengen op hun atleten. Daarvoor kunnen 
geinteresseerden zich laten bijscholen. Nu hebben we inmiddels een vrij breed 
assortiment assistent trainers. Ook die geven trainingen terwijl ze daar (nog) maar 
beperkt voor zijn geschoold. Dat is geen probleem. Onze vrijwilligersverzekering dekt 
in principe alle ongevallen die zich voordoen als vrijwilligers (dus ook trainers) in 
opdracht van de club (het bestuur) taken uitvoeren. Een groep trainen valt 
daaronder. Maar uiteraard streven we naar zo goed mogelijk opgeleide trainers, en 
naar een voortdurende bijscholing en ontwikkeling in hun vak/ hobby. 
 
De bouw van het clubgebouw is begonnen als deze starter in de bus valt. Wil je nog 
helpen? Desnoods als je kinderen trainen? Op je vrije dinsdagochtend? Stel je 
materialen ter beschikking? Heb je handige zaken voor ons? Laat het even weten, er 
is altijd wat te doen. Neem contact op met Hendrik-Jan. 
 
We zijn inmiddels de Algemene Ledenvergadering aan het voorbereiden. Die is op 
donderdag 28 maart. Komt allen! We beginnen rond een uur of acht (exacte tijd volgt 
nog) met de uitreiking van de bekers aan de jeugd. Houd de website in de gaten. 
 
En dan is er ook nog de vrijwilligersavond op 8 maart. Komt allen! Een club maak je 
met elkaar. Vrijwilligers, trainers, juryleden, commissieleden en mensen die op 
andere manieren helpen: we doen het omdat we een club draaiende willen houden 
En dat lukt! En dat willen we vieren. Kom dus op een feestelijke avond war we even 
gezellig onder ons kunnen zijn. Niks moet, van alles mag. Komen dus! 
 
Met sportieve groet, 
Hendrik-Jan 
Doevendans 
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Alle hardlopers bedankt 
Namens de wegwerkers, Grietje Boxum 
 
Dat is de boodschap die ik mag doorgeven aan 
de deelnemers aan onze wegwedstrijden. 
Afgelopen jaar kon bij het inschrijven van 
wedstrijden een donatie worden gedaan aan 
“ons” goede doel de hospice Het Riemkehuis 
in Steenwijk. Het voltallige bestuur nam op 
dinsdag 29 februari de cheque van € 584,50 in 
ontvangst. (zie foto) Ze waren verbaasd over 
de hoogte van het bedrag en wij zijn trots op 
onze deelnemers! 
 

De donatie was wel de helft hoger dan vorig 
jaar (2011). Het geld zal waarschijnlijk worden 
besteed aan een kunstwerk op een nu nog 
kale muur. Degene die op bed ligt kan daar 
naar kijken. Wil je meer over de hospice weten 
kijk dan op de website 
http://www.hospicesteenwijkerland.nl 
 
Binnen de Wegwerkers wordt jaarlijks voor een 
regionaal en/of sportgerelateerd goed doel 
gekozen. Voor 2013 zal dat de Voedselbank 
in Steenwijk zijn. 
 

 
 
WAT  IS  ER ?: 
Atletiekvereniging Start’78 organiseert weer een hardloopcursus voor beginners. 
De cursus duurt 10 weken.  Er wordt 2 keer per week getraind, op 
Maandagavond en op vrijdagavond van 19.15 tot ongeveer 20.30 uur.  
De trainers zijn gediplomeerd door de Atletiekunie. 
 
WAAR  IS  HET  ?: 
Wij starten vanaf het terrein van korfbalvereniging Sios op de locatie Sportpark Molenwiek 
Kruistraat 7, 8471 HH  Wolvega. De trainingen vinden plaats in en rondom Wolvega. 
VOOR  WIE  IS  HET  ?: 

http://www.hospicesteenwijkerland.nl/
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De cursus is gezellig, sportief, laagdrempelig en geschikt voor iedereen vanaf 14 jaar met een goede 
gezondheid en die gemotiveerd is om zich fit te voelen. 
Uit onderzoek is gebleken dat hardlopen een goede remedie is tegen stress. 
Indien je gezondheid wat minder is en je veel overgewicht hebt, vraag dan vooraf je huisarts of 
sportarts. Bij twijfel doe de digitale sportkeuring op  http://sportkeuring.sportzorg.nl/  
 
WAT  KOST  HET  ?: 
De eerste maand is de deelname vrijblijvend en gratis. 
Besluit je daarna door te gaan, dan kun je lid worden van atletiekvereniging Start’78. 
Inschrijfformulier en informatie over kosten lidmaatschap op  
www.start78.nl .  
Na de cursus kun je doorstromen naar een loopgroep voor gevorderden 
en zo je wilt training volgen in Wolvega en ook in Steenwijk.  
 
AANMELDING: 
Voor aanvang van de cursus aanmelden bij wimvanoosten@home.nl  
of bij Wilma van Galen ggalen12@home.nl 
Minimum deelname 8 personen.                  
 

 

Nog meer loopmogelijkheden 

bij Start '78 in Steenwijk 
Tom Dolleman 

 

 
 

 

De start van het jaar 2013 was ook de 

start voor nieuwe trainingsmogelijkheden. 

Vanaf nu kan je ook op maandag en 

vrijdag trainen van half acht tot (ongeveer) 

negen uur. 

 

De nieuwe trainingen hebben qua zwaarte 

een plekje tussen de loopjefit cursus en de 

trainingen op dinsdag, donderdag en 

zaterdag. Iedereen is welkom. Inmiddels 

hebben de trainingen een vaste kern van 

zo'n 10 lopers en regelmatig hebben we 

"gastlopers" die op dinsdag, donderdag of 

zaterdag waren verhinderd. Ook heeft de 

eerste, na een blessure re-integrerende, 

snelle loper een rondje meegelopen. 

 

De trainingen worden verzorgd door Tom 

Dolleman. Ik ben een echte recreatie-

loper. Ik loop omdat ik er fit en gezond bij 

blijf. Wedstrijden hoeven voor mij niet zo 

en na een kilometer of 10 ben ik echt wel 

klaar met lopen. Die filosofie probeer ik 

ook in mijn trainingen te brengen. Nadruk 

op plezier en bewegen. Soms een spelletje 

en ook af en toe beweegvormen die 

misschien wat minder met lopen hebben te 

http://sportkeuring.sportzorg.nl/
http://www.start78.nl/
mailto:wimvanoosten@home.nl
mailto:ggalen12@home.nl
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maken. Als we er met elkaar maar lol in 

hebben. 

 

We gaan steeds wel op weg naar een 

niveau dat het mogelijk maakt op dinsdag, 

donderdag of vrijdag goed mee te kunnen 

en een volgende trainingsstap te maken. 

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen in 

deze groep mee te blijven lopen. 

 

Op maandag doen we een LSD loop. LSD 

staat voor long slow distance. Het gaat er 

om duurvermogen te ontwikkelen. We zijn 

begonnen met 20 minuten. Iedere twee 

weken komen daar 5 minuten bij. Bij het 

verschijnen van deze Starter lopen we dus 

35 á 40 minuten. Eén uur is het maximum. 

Als we dat hebben bereikt gaan we het 

tempo wat verhogen. Maar nooit meer dan 

10 á 11 km per uur. 

 

Heel belangrijk is dat iedereen met deze 

trainingen mee kan doen. Dat betekent dat 

de minst snelle lopers het tempo bepalen! 

Zij gaan voorop, de rest blijft daar achter. 

Ik denk dat we tijdens de 

(school)zomervakantie enkele weken niet 

lopen. Na de zomervakantie starten we 

dan weer met zo'n 25 minuten. En dat 

herhaalt zich na de kerstvakantie. Op die 

manier blijft er aansluiting met volgende 

loopjefit groepen. 

 

Op vrijdag doen we intervaltrainingen. Dit 

zijn trainingen waarin ik probeer ieder wat 

meer op eigen niveau te laten lopen. Ik 

zoek naar vormen waarbij de hele groep 

hetzelfde doet. Waarbij we elkaar blijven 

zien, of regelmatig weer terug zien. Maar 

waarbij er wel tempoverschillen tussen de 

lopers kunnen zijn. Op de vrijdagen zullen 

we ook nog wel eens dat spelletje doen of 

die “nietloopbewegingen” maken. 

 

Bewegen en lopen staan voorop. Plezier en 

gezelligheid zijn bijna net zo belangrijk. 

Samen een kopje koffie of thee drinken na 

afloop van de training horen er wat mij 

betreft dan ook bij. Maar niets is verplicht, 

we moeten al zo veel tegenwoordig. 

 

In dit deel van het jaar starten alle 

trainingen vanaf de baan. Als het straks 

weer lang genoeg licht is gaan we op 

maandag het bos in (vanaf de bekende 

plek op de Woldberg). 

Op maandag gaan we altijd "naar buiten". 

Op vrijdag trainen we soms ook op de 

baan. Niet op een vaste "zoveelste vrijdag 

van de maand", maar als het zo uitkomt. 

 

Op Facebook hebben we inmiddels een 

eigen pagina "Loopgroep ma-vr". Als je dat 

wil kan je Facebookvriend met me worden. 

En als je aangeeft lid te willen worden van 

de groep dan maak ik je dat. Mij kan je op 

Facebook vinden onder m'n naam of via 

een aantal bekende Starters waarmee ik al 

Facebookvriend ben. 

In de groep probeer ik na iedere training 

een kort verslagje te zetten met op 

maandag ook de statistische gegevens 

(hoe ver, hoe hard, welk tempo enz.). In 

de groep kan je ook een berichtje achter 

laten dat je komt of dat je verhinderd bent. 

 

Maar ook zonder bericht is iedereen Van 

Harte Welkom! 

 

Visschersport Indoorgala in Tuk 
 
Start’78 organiseert op zaterdag 2 maart 2013 
voor de 28

e
 keer de indoor in Tuk. Alle 

leeftijden zijn van harte welkom, van pupil tot 
master. Er zijn 2 verspringbakken, 1 
hoogspringmat, 2 kogelsectoren en een 6 
laans sprintbaan. `s Morgens is er een 
driekamp voor de pupillen. Alle pupillen lopen 
40m. en afhankelijk van de leeftijd verspringen, 
hoogspringen, kogelstoten of balwerpen. `s 
Middags de junioren, senioren en masters. 
Voor hen is er een sprint 2-kamp (40m. en 
50m.) verspringen, hoogspringen en 
kogelstoten. Op de website van Start’78 staat 
meer informatie. 
 

De wedstrijdcommissie is druk bezig met de 
voorbereidingen en het werven van de 
vrijwilligers. Het wordt vast een mooie 
sportdag. 
 
Wij zijn natuurlijk onze hoofdsponsor 
Visscher-sport (Steenwijkerdiep 25, 
Steenwijk) heel dankbaar voor het mogelijk 
maken van deze indoor. Deze indoor wordt 
mede mogelijk gemaakt door de volgende 
subsponsoren: 

 Boedelopruiming van der Laan, Dolderweg 
14, Steenwijk 

 Dinkey Winkey baby en tienershop, Lange 
Baan 27c, Steenwijk 
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 Attent supermarkt Hof, Tukseweg 178, Tuk 

 Stomerij Clean Inn, Gasthuisstraat 3, 
Steenwijk 

 Bruidsmode By Boes, Beulakerweg 117, 
Giethoorn 

 Cafe de Karre, Tukseweg 186, Tuk 

 Instalateur Brouwer, Tukseweg 198, Tuk 
 
En de sponsoren: 

 Oostenbrink banden, Steenwijk 

 Hobbygereedschap Pen, Steenwijk 

Op een speciale manier sponsort ook Racket 
Centrum Steenwijk de Indoor. 
 
Materiaalsponsoren zijn: 

 Hellinga: zand voor de verspringbakken 

 Gemeente Steenwijkerland: dranghekken 
en gymbanken  

 CSG De Ekeringe: gymbanken, tafels en 
stoelen 

 
De wedstrijdorganisatiecommissie is heel blij 
met deze sponsoren. 

Sportief wandeloverzicht 2012 
December 2012 

Bennie Overvelde 

 

Kan dit óók al? Een jaaroverzicht van onze 
wandelgroep, met als afsluiter de 30 van de 
30

ste
, en de laatste schreden over de uitgezette 

10 km route. 
Na negen jaar en tien weken, of voor mij dan 
óók 427 wandeltrainingen, sluiten we alwéér 
een jaar af, achter onze wandel-rug. Dan wordt 
het nu hoog tijd om eens een jaarverslag te 
maken over het afgelopen jaar met de vele 
bewegingen en uitjes. En het ditjes-datjes 
gevoel en nog meer. 
 
Wij begonnen weer in de 2

e
 week van januari, 

want het weer zit ook niet altijd mee. En dat 
was op de atletiekbaan in Steenwijk, met een 2 
x 12 min loop, waarvan de 2

e
 12 min op meer 

afstand als opdracht. Nu ga ik jullie niet 
vermoeien met alle minutenlopen, 
loophouding, dribbelpasjes en intervallen. 
Maar het begin is er voor de vele variatie in de 
wandelbeweging en als rode draad door de 
week heen. Om dit als óók zodanig uit te 
voeren was er iemand na een slepende 
knieblessure en weer met goede moed haar 
eerste wandelpassen weer uit te voeren. Zij 
mocht dan ook écht de draad weer oppakken 
en die had ik meegenomen. ‘Van iets letterlijk 
maar figuurlijk maken’. Om toch enige variatie 
te brengen in de omgeving, hebben wij 
geregeld verschillende startplaatsen en dat 
kan in goed overleg. Dat maakt de zinnen weer 
blij. Maar zodra er weer licht valt te bespeuren 
na de donkere dagen zijn we dan de hele 
zomer te vinden in het bos en bij de 
‘Woldberg’. Maar omdat wij ook in Wolvega 
zijn, zoeken wij ook het buitengebied op. 
 
Om nog meer wandellucht te snuiven zijn er 
ook leden die in hun buurt een route 
bedenken. Met enig overleg over vervroegd 
starten en het rijden daarheen lukt dit weer 

allemaal. ‘De inspraak spreekt verhelderend in 
onze groep’. En met deze uitjes wordt ook 
voorzien dat er ‘gastlopers’ welkom zijn. Dat 
zijn de genoten van de leden of aanhang, die 
zich vaak bewonderend uitspreken over ons 
wandeltempo. ‘Zo zie je maar weer wat enige 
training kan voortbrengen’. 
 
Net als het hardlopen doen wij ook wel eens 
een tijdloop. Een uitgezet parcours en tot op 
de cm nauwkeurig berekent. Nou, dan zijn we 
goed fanatiek bezig en met sommige die het 
op hun mobiel gaan berekenen over hun 
behaalde snelheid. 
En natuurlijk ook die leden die hun weekend 
aan een georganiseerde wandeltocht 
deelnemen. ‘De lange adem tochten’. In de 
wandelgangen wordt dit wel eens besproken, 
of voor de liefhebbers met wéér een 
wandelmaatje erbij. Mijn wandelmaatje heb ik 
al jaren, of moet ik zeggen ‘wandelmalin’, als 
dit vrouwelijk wordt bedoeld. Met haar loop ik 
geregeld tochten, maar dan door ons uitgezet 
en soms na afloop een biertje met bitterballen. 
De doelstelling lag dit jaar om de 
wandelvierdaagse van Apeldoorn te doen. Dan 
heb je ook een doel om te wandelen, of ervoor 
te trainen. En deze hebben we maar mooi in 
de tas! 
 
Hoewel, de tas voor die week gevuld werd met 
één medaille en daar blijft het ook bij. Voor 
natuurliefhebbers een echte aanrader, maar 
wél sfeerloos. Wel een ervaring rijker, maar het 
is bij lange na geen ‘Nijmegen-gevoel’. Vier 
dagen wat door de bossen zwerven, met zo nu 
en dan een plaatsnaam van een dorpje, maar 
niet een terras voor de nodige rust. Het was 
trouwens ook geen weer daarvoor, want de 
paraplu was wel eens flink nat. De vierde en 
laatste dag was de intocht der gladiatoren. Op 
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de weg naar de finish een enkele luidspreker 
aan de boom geknoopt en waar wat outbollige 
marsmuziek van de vorige eeuw uitklonk. De 
medaille opgehaald en gelukkig waren er ook 
nog wat familieleden van mij in de tent, waar 
de gezelligheid wat opgekrikt werd. Wel blij dat 
wij deze 4 x 30 kilometer gehaald hebben, 
maar géén volgende keer. Er is nog zoveel en 
nog meer leuke dingen te doen.  
 
Bij onze wandelgroep hebben wij ook al jaren 
een ‘mailbriefing’, waarbij we in contact staan 
met wetenswaardigheden en ook voor 
calamiteiten als afmelding bij écht slecht weer 
en daar wordt trouw gebruik van gemaakt. En 
het is ook een sociaal medium voor andere 
activiteiten zoals ons jaarlijks uitje, waarbij de 
menukaarten zelfs doorgemaild worden. En 
dat is in de tweede week van oktober. Omdat 
wij deze keer in Steenwijk gingen eten, heb ik 
dit jaar de ‘restaurantroute’ ingevoerd. De 
keuze is reuze, maar niet allemaal! Tijdens dit 
etentje, nou etentje! Er werd behoorlijk gehapt 
en dat mag best met al die trainingen, heb ik 
ook mijn tafelrede gehouden over de 
wandelgroep. Nou, tafelrede! Een A4tje-
briefing, of plat gezegd: ‘een verhaoltie 
veurlezen’. Over de stand van zaken en hoe 
en wat, gaan we verder met onze beweging.  
 
We hebben dit jaar óók een paar heren erbij 
gekregen in de groep. Vanuit de loopgroep van 
Wolvega, die het wat rustiger aan willen doen. 
Dat kan natuurlijk, maar zovéél rust kan bij ons 
ook weer niet. ‘De raderen denken door’. 
En zo wandelen we voort over landswegen, 
bospaden, pleinen en winkelstraten. Op het 
eind van het jaar worden wij wat meer 
nadenkend tijdens de feestdagen. Maar zo nu 
en dan komt er wel eens een 
verrassingstraining tevoorschijn, waarbij de 
groep niet weet wat er gaat gebeuren, maar 
die trainer wél dus! Deze keer was dit achter 
mijn huis onder het afdak met een heuse 
brandende houtkachel en kerstverlichting 
natuurlijk. Onder genot van chocolademelk en 
een kerstkransje plus mijn miniboerderij 
(schaal 1:40) kwam de trekker met aanhanger 
uitrijden. Met een aardigheidje voor iedereen. 
En zo naderen wij het einde van alwéér een 
flink bewegend jaar met voor een ieder, wat 
wils. De een vindt oefeningen leuk, de ander 
houdt van spelvorm of een flinke wandeling 
maken. De trainer houdt daar óók rekening 
mee! Maar wij zijn er nog niet. 
 
Op het eind van december staat er nog een 
evenement in de planning en dat is de 

jaarlijkse ’30 van de 30
ste

’, van ‘Start 78’. En dit 
is op zaterdag 29 december.  
 
Hier kan iedereen zijn hart ophalen voor 
eventueel 30 km hardlopen, 10 km hardlopen, 
of 10 km wandelen. En dit onder de noemer 
‘een gezelligheidstocht zonder 
wedstrijdelement’. Dit is ook toegankelijk voor 
leden met hun aanhang, maar ook voor niet-
leden. Het is dan altijd een verrassing wat er 
die zaterdagmiddag tevoorschijn komt en er is 
ook geen inschrijfgeld. Sterker nog, na afloop 
kan men in de kantine wat drinken of aan de 
oliebol natuurlijk. 
 
Wat gaat daar aan vooraf! Er moet een route 
worden uitgezet en meestal rijden we 
daarheen met het nodige vervoer. Maar die 
route is al uitgezet een week ervoor door een 
viertal lopers. En daarna ga ik met één van 
hen de 10 km route lopen. Deze hardlopende 
speurneus weet al vele routes door al die 
jaren, maar ik moet bijtijds pen en papier 
raadplegen. Ik ben het zelfs later nóg een keer 
langs geweest en dat is maar goed ook, want 
er zat een klein sluippaadje in. Want stel je 
voor dat er op die dag tóch sneeuw ligt, kan 
dat een probleem wezen. 
En ik als voorloper van de groep wil je graag 
dat het wel klopt natuurlijk. 
 
Maar, helaas. Er is geen sneeuw op deze dag. 
Wel veel geregend de laatste weken. En dan 
krijg je slechte bospaden daar op en door het 
“Vledderveld”. Want daar zijn we geweest. 
Vlakbij het rustieke dorp Vledder. Met een 
leuke groep, die het aandurfden met dit weer. 
Het was gelukkig wel droog met een 
herfstachtige temperatuur. Uit voorzorg had ik 
een witte vlag meegenomen. Om de groep te 
waarschuwen bij slechte en natte doorgangen. 
Die vlag was ik al gauw kwijt aan een jeugdig 
lid van één onze wandelleden. Maar zij deed 
deze taak in veiligheid er goed bij. Op zeker 
moment komt een groep hardlopers ons 
tegemoet en dat staat ook in de planning van 
onze taak. Met deze keer een veel gezegd en 
gehoord, dat het een mooie route was en dat 
vond ik ook. ‘De mooiste route tot nu toe’, 
maar dat zegt hij ieder jaar hoor ik zeggen bij 
de start. 
 
Affijn, na afloop naar de kantine voor nog een 
gezellig samenzijn en het zit er weer op. Het 
nieuwe jaar in met frisse moed met het 
zonnetje over onze wandelgroep, maar dat 
staat eigenlijk al negen jaar en tien weken in 
de ‘zon’.  
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Even voorstellen… 
Marietje Sloot 

 
Als nieuwkomer bij de loopgroep van start 78 
werd ik gevraagd om een stukje te schrijven 
voor het clubblad. Dat wil ik graag doen. 
Helemaal onbekend ben ik niet bij de club. In het 
verleden, toen mijn kinderen jong waren en op 
atletiek bij start 78 zaten, heb ik diverse jaren 
meegedaan bij de trimgroep van start ‘78. 
 
Mijn naam is Marietje Sloot. Twee jaar geleden 
werd ik door mijn dochter Lydia gevraagd of ik 
zin had om mee te doen aan een loopclinic voor 
beginners voor Loop Leeuwarden. We zijn 
gestart met de training voor 5 kilometer. Ik vond 
het geweldig leuk om dit samen met haar te 
doen. En ook het uiteindelijke doel, de wedstrijd 

in Leeuwarden ging heel goed en was een super 
ervaring. We hadden de smaak te pakken en een 
jaar later hebben we in Leeuwarden de 10km 
gelopen.  
 
Door aanmoediging van Wilma van Galen heb ik 
me aangemeld bij de loopgroep Folkert 
Sterkenburg in Wolvega. Door de goede 
trainingen, de gezelligheid en de saamhorigheid 
voelde ik me direct thuis. Ik kon kiezen om lid te 
worden van de ANBO of van Start ‘78 en ben blij 
dat ik voor het laatste gekozen heb! Ik kan het 
iedereen aanbevelen. Sinds ik aan het hardlopen 
ben voel ik met fitter en gezonder en heb ik meer 
energie.

Het estafettestokje 
Bert Pen 

 
Na veel uitstel om diverse redenen, zoals 

vakantie, werkdrukte, en ik weet niet met 
welke onzinnige redenen ik nog maar kan 

bedenken, heeft de redactie mij met het mes 

op de keel laten beloven dat ik mijn hele 
levensverhaal aan het Start 78 papier 

toevertrouw. 
 

Hoewel, ik heb bij nader inzien toch maar 
besloten om het bij mijn Start 78 periode te 

houden. Mijn naam is Bert Pen, geboren in 

Kalenberg in 1964, en de jongste telg uit een 
gezin van 4 jongens. In 1968 ben ik in 

Steenwijk aan de Meppelerweg komen wonen. 
Een unieke plek met uitzicht op de Steenwijker 

kamp. Al meer dan 20 jaar woon ik tegenover 

mijn ouderlijk huis, met datzelfde mooie 
uitzicht. 

 
Sinds 2 jaar ben ik lid van Start 78. Met veel 

plezier en enthousiasme ben ik bij de 

beginners gestart, waarbij we in tien weken 
naar 5 km "hard" lopen gaan binnen de 30 

minuten. Dit leek mij voor mijn 100kg schoon 
aan de haak, al een hele uitdaging. Niets was 

echter minder waar, met behulp van een paar 
goede trainers bleek dit een "makkie"te zijn. 

Dus dan wil je graag verder. Maar wat gaat 

dat slopend langzaam. Conditioneel ben je snel 

genoeg bij te trainen. Het probleem bij mij zit 

hem duidelijk in de opbouw van spieren en 
pezen. Momenteel ben ik geblesseerd door een 

overbelaste hielplaat. Met rust (Tijdens mijn 

werk loop ik tig keer per dag van voor naar 
achter in onze winkel), geduld en nieuwe 

voetzolen in de schoenen, moet dit allemaal 
opgelost worden. Het betekend dat ik nu al 3 

maanden niet meer train, maar wel weer terug 
ben op mijn oude gewicht van 100kg. 

 

Samen met mijn loopmaatje Jan van Bemmel 
gaan we binnenkort weer starten met onze 

"eigen" zondagochtend training om 09.00 uur 
op de Woldberg bij het tunneltje. 

Het unieke van trainen met Jan is dat ik in die 

anderhalf jaar dat wij dit samen doen nog 
nooit de zelfde route twee maal heb gelopen. 

Jan is namelijk goed bekend in de wildernis 
van de Woldberg. Met veel plezier ga ik straks 

weer beginnen met het hardlopen. Op m’n 

eigen tempo, met dezelfde inzet. 
Ons doel is: De 10 km Jan Driegenloop van 

2013 binnen een uur lopen, en dat wordt nog 
een hele opgave. 

 
Het estafettestokje geef ik door aan het op 

een na leukste loopmaatje: Egbert Vink 
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Starterspret 
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Rekken en strekken. 
Rob van der Wel 

 
Veel sporters (niet alleen atleten dus) doen het 
nog steeds. Maar heeft rekken wel zin? Word je 
er leniger van? Voorkom je blessures of kramp? 
Versnelt het de herstelperiode na een blessure? 
Ga je er harder door lopen? 
 
Nee dus! Niets van wat ik hierboven aangaf is 
waar. Het heeft dus in feite geen zin om vóór of ná 
een inspanning te rekken. Toch doen hele 
volksstammen het.  
 
Rekken maakt de spieren niét langer, het lijkt 
alleen maar of je steeds iets verder kunt komen 
door te rekken. Het enige dat je echter oprekt is de 
pijngrens. Wanneer je regelmatig rekt dan doen de 
spieren na verloop van tijd minder snel pijn. En… 
wie rekt vlak voor een inspanning kan het eerste 
kwartier zeker niet maximaal presteren omdat de 
spieren trager reageren. 
 
Rekken ná een inspanning is ook niet verstandig. 
De spieren zijn door de zware inspanning al licht 
beschadigd en die kun je echt beter niet óók nog 
eens gaan rekken. De kans op een spierscheuring is 
dan aanwezig. 
 
Wat is dan wel goed? 
Dan maar helemaal stoppen met dat rekken en 
strekken? Ik zeg vaak. Ach, als je het fijn vindt dan 
doe je het maar. Wanneer je denkt dat je er beter 
of sneller door gaat lopen… vooral doen. Maar 
maak het niet te gek en trek de boel niet stuk. Naar 
mijn mening heb je meer aan een functionele 

lenigheid. Een hardloper hoeft zijn benen niet in de 
nek te kunnen leggen (dat loopt ook erg onhandig), 
maar het is prettig wanneer je de knieën kunt 
heffen en behoorlijke stappen kunt zetten. Het 
houden van een goede en rustige warming up is 
echter wél van belang. Je brengt je lichaam rustig 
op stoom, om het zo maar eens te zeggen. Als je 
warm bent dan kun je rustig wat oefeningen gaan 
doen. Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar het 
zogenaamde dynamische rekken. De spieren en 
gewrichten worden eerst opgewarmd met het 
rustig inlopen gedurende een minuut of 10 en 
daarna losgemaakt. En dat dan van je tenen tot en 
met je schouders en hoofd. Daarbij ga je uit van de 
hardlooppas, die je als het ware ontleed. Alle 
verschillende onderdelen van de looppas worden 
uitgelicht en door gerichte oefeningen getraind. 
Daarbij kijk je ook naar wat de sporter moet gaan 
doen. Een sprinter heft de knieën hoger dan een 
lange afstandloper bijvoorbeeld. Het heeft geen zin 
om bewegingen te oefenen die je niet nodig hebt, 
je hoeft geen slangenmens te zijn om te kunnen 
hollen. Wanneer moet je bijvoorbeeld tijdens het 
hardlopen je tenen aanraken? 
 
Het is wetenschappelijk (nog) niet bewezen dat 
dynamisch rekken wél blessures voorkomt, maar 
het lijkt mij in ieder geval verstandiger dan het 
statische rekken; tenzij dat voorgeschreven wordt 
door een (sport)arts of fysiotherapeut. Dat is dan 
in het kader van een blessurebehandeling. In alle 
andere gevallen denk ik: rekken? Laat maar zitten.    
 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bEGmJNqd7AP9-M&tbnid=xWPWcQpJxCTcfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pinkelotje.nl/olympische-spelen-kleurplaten.html&ei=kB4lUZvJAqLU0QWG5IGQDw&bvm=bv.42661473,d.d2k&psig=AFQjCNHntZyZM7O_1SW6oIn5ROx1PlTVdg&ust=1361473452188257


 

12  Starter 1 

 

Jarig in maart en april 
 

Alvast van harte gefeliciteerd  

en een fijne dag toegewenst  

namens Start ‘78 

 
maart 

1-3 Gerhard Kaija 10-3 Simon Hermsen 21-3 Berry Pees 

1-3 Marjolijn de With 11-3 Jorina Dekker 21-3 Ferna Buiter 

1-3 Annet Westerveen 12-3 Yolande Brouwer-Vrielink 21-3 Mike van Hattem 

3-3 Marijke de Kan 15-3 Harm Kolvoort 21-3 Gijs Bodbijl 

4-3 Kevin Boes 15-3 Sidra Jager 24-3 Ima Stroek 

4-3 Dennis Lahuis 17-3 Ina Gerding 26-3 Eline Bokhorst 

8-3 José Muurlink 19-3 Arjen Guikema 27-3 Wolter Bosscha 

9-3 Wolter Nijmeijer 19-3 Rinske Sterkenburgh 28-3 Gerdie de Jong 

9-3 Rens Siertsema 19-3 Hilco Dekker 28-3 Henk Heuvelink 

10-3 Chris Pols 20-3 Feico Jansma 28-3 Joppe de Haan 

10-3 Susan van der Vegt 20-3 Stephan Nijs 
 
april 

1-4 Wilma Kuiper 9-4 Sterre Honsbeek 26-4 Allart Middelbrink 

1-4 Dione Schipper 12-4 Wendy Verhagen 26-4 Haron Wierenga 

2-4 Daan Bijdevaate 15-4 Anneke Boelens 27-4 Marije Roerink 
3-4 Hans Sterkenburgh 17-4 Ruud van Brevoort 28-4 Petra de Lange 

3-4 Cindy van den Akker 20-4 Peter Mulder 28-4 Simone Westerbeek 

4-4 Mileen Bruinewoud 22-4 Janna Jelsma 29-4 Ad Roodhuijzen 

6-4 Remco Mulder 24-4 Klaas de Haan 30-4 Roderic Luijten 

7-4 Ella de Jong 24-4 Annemiek Schlaman 

8-4 Sanne Geerders 25-4 Adri Sluis 

 

 

Nieuwe leden 
 

Jobbe de Haan - Senior 
Ernst Luijten – Junior B 
Marietje Sloot-Jongbloed - Trimlid 
Cindy Boerema - Trimlid 
Henk Kuipers - Trimlid 

Yolande Brouwer-Vrielink - Trimlid 
Daniël Aal - Minipupil 
Marjan Winter-Woudenberg - Trimlid 
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Midwintermarathon Apeldoorn 
Mariska Lenis 

 
Hallo starters. 

Ik ben Mariska Lenis, bij menig persoon misschien 

bekend van vroeger toen ik namelijk ook lid van 

start’ 78 ben geweest. Sietske heeft mij gevraagd of 

ik een stukje wil schrijven over de 

midwintermarathon in Apeldoorn.  

 

Op de een na laatste dag van de inschrijving kreeg 

ik een telefoontje van Trees met de vraag of ik mee 

wilde gaan, ik had dus niet veel bedenktijd meer en 

besloot mee te doen. Ik twijfelde of ik de 18 km of 

de 27.5 km ging lopen, ik koos voor een nieuwe 

uitdaging en ging voor de 27.5 km. In november 

heb ik de Bereloop ook mee gedaan, dus ik had nog 

wel redelijk wat kilometers in de benen. Ik had op 

het moment van inschrijven nog 3 weken om te 

trainen, moet lukken vond ik zelf. Op 4 februari 

was het dan eindelijk zover, helaas kon Trees 

wegens de griep niet mee. Samen met Wilma, Tiny 

en Marietje zijn wij om 8:30 uur naar Apeldoorn 

vertrokken. Marietje liep de 18 km en moest om 

11:30 uur starten en wij om 12:00 uur. We zijn naar 

het transferium Modus Link gereden en daar zijn 

we met de pendelbus naar het startpunt gebracht. 

We hebben de kleedruimte voor de dames 

opgezocht waar we ons konden omkleden, ook 

moesten de buikjes nog even goed gevuld worden.  

 

Iets voor half 12 hebben we Marietje naar haar 

startvak gebracht. Manlief was zo aardig geweest 

om haar in te schrijven en een tijd door te geven dat 

ze ingedeeld was in startvak A. Dit betekende dat 

ze tussen de Kenianen en andere snelle mannen 

stond, verlegen met de situatie is ze achter een 

pilaar gaan staan tot het startschot ging.  

 

Wij hadden nog even tijd om een bakje koffie te 

drinken. Iets voor 12:00 uur zijn wij ook naar de 

start gelopen, Wilma en Tiny in B en ik in het C-

vak. Iets wat gespannen was het wachten op het 

startsignaal. 12:00 uur was het dan eindelijk zover 

op naar de 27.5 km. Ik ben rustig begonnen en al 

snel liep ik bij een loopster van 56 jaar, ik vroeg 

wat voor tijd ze dacht te lopen. Ze liep de loop voor 

de vierde keer en had 2 uur en drie kwartier staan. 

Het liep heerlijk, de eerste helft van de route was 

wel pittig  doordat er behoorlijke klimmetjes in 

zaten. Na 20 km kreeg de vrouw waar ik mee liep 

last van haar oude blessure en ging nog wat 

langzamer lopen, ik had het gevoel dat ik nog wel 

wat harder kon en ze zei tegen mij, ga maar en dat 

heb ik dan ook gedaan. In 2 uur en 44 min ben ik 

zeer tevreden over de finish gekomen. Het laatste 

stukje begon het te regenen, na de finish moest ik in 

de regen weer naar de kleedruimte lopen, dit was 

erg koud! Doordat velen al hadden gedoucht, moest 

ik ook nog onder een koude douche. Nadat wij 

allemaal klaar waren zijn we de pendelbus op gaan 

zoeken, de bus kwam en er stond transferium op, 

wij dus ingestapt. Wat bleek nou,  deze bus reed 

naar  transferium de kazerne. De buschauffeur  was 

zo aardig om ons weer terug te rijden en hebben 

toen de goeie bus opgezocht. Rond 17:30 uur waren 

we weer terug in Wolvega, moe maar voldaan! 

 

Kortom het was een prachtige loop, een 

schitterende route en goed georganiseerd. We 

komen er zeker nog een keer en dan ook met Trees 

erbij! 
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Brief aan mijn psycholoog 
 
Ik zal u mijn wat gecompliceerde situatie 
uiteenzetten en hoop dat u mij kunt helpen want ik 
ben –eerlijk gezegd- behoorlijk in de war en weet 
niet goed meer wie ik ben… 
  
Mijn vader en ik woonden samen en we bezaten 
een radio en een breedbeeldtelevisie. Hij was 
weduwnaar en ik ongehuwd. Beneden ons 
woonden een weduwe en haar dochter, beiden 
mooi van uiterlijk, maar zonder radio of televisie. 
Ze kwamen geregeld bij ons op bezoek en ik werd 
verliefd op de weduwe en ben uiteindelijk met 
haar getrouwd. Mijn vader en de dochter van mijn 
vrouw werden niet veel later ook verliefd op elkaar 
en als gevolg daarvan trouwde mijn vader met de 
dochter van mijn vrouw. 
 
Toen begon de ellende: 
Daar mijn vader de dochter van mijn vrouw 
trouwde, dus ook mijn dochter, is mijn dochter nu 
mijn moeder. Ik ben echter tegelijkertijd haar 
vader omdat ik met haar moeder getrouwd ben. 

Verder werd mijn vader ook de schoonzoon van 
mijn vrouw en ik dus zijn schoonvader, aangezien 
ik met de moeder van zijn vrouw getrouwd ben. 
 
Mijn vrouw kreeg inmiddels een zoon. Dat is ook 
mijn zoon maar tevens de broer van mijn 
schoondochter omdat zij een dochter van mijn 
vrouw is. Hij is dus ook de zwager van mijn vader 
en mij. Ik ben dus de neef van mijn zoon. Dus… ook 
de neef van mijn schoondochter omdat zij een 
zuster van mijn zoon is. Mijn schoonmoeder is dus 
ook mijn tante. 
 
Ook de jonge vrouw van mijn vader werd moeder 
en haar zoon werd dus mijn broer. Mijn zoon is 
oom van mijn kleinkind omdat hij de broer van 
mijn dochter is. Mijn vrouw is zijn grootmoeder 
want zij is het kind van haar dochter. Ik ben dus 
zijn grootvader. Aangezien de grootvader van mijn 
broer ook de mijne is, ben ik zo dus mijn eigen 
grootvader! 
Begrijpt u nu waarom ik nogal in de war ben? 

 
 

Wilde manen, kale koppen 
Belevenissen rondom de Woldberg 

 
Allereerst een goed, gezond, blessurevrij, fijn, 

gezellig, enzovoort, enzovoort, enzovoort én een 

sportief 2013 gewenst aan de lezers! 

 

Lieve Kale, 
Mee willen naar Praag? Ja natuurlijk wel, maar 

voor een marathon .. pfff moet er nog niet aan 

denken. En dan zou ik mee kunnen om je aan te 

moedigen en hier of daar gaan staan met een 

natte spons, banaantje, dextrootje of wat dan 

ook … en natuurlijk prachtig Praag te gaan 

bekijken als een echte toerist, alles is mogelijk. Ik 

denk er nog ff over na. 

 

Zo kijk je er naar uit en voordat je het in de gaten 

hebt is het weer voorbij. De 30 van de 30ste is 

ook weer achter de rug. Jij ging met de snelle 

groep mee, ik voelde mij dit jaar niet zo sterk en 

dacht laat ik eens verstandig doen en ga met de 

iets minder snelle groep mee. De 30 km loop ik/ 

lopen we wel.  

 

Folkert, Gerrit, Berry en jij hadden weer een 

mooie route uit gestippeld, gelukkig zat het weer 

ook mee. Voor de verandering was het eens 

droog, super geregeld! Nadat iedereen een 

douche had genomen werd de LA-comp bekend 

gemaakt en de prijzen uitgereikt. Ik had maar 4 

wedstrijdjes gelopen, dus ik kwam te kort om 

mee te dingen voor een plek. Jij was afgelopen 

jaar weer in topvorm en stond dus op het 

podium!  

 

Heb je het al gehoord, ik heb mijn certificaat 

gehaald voor assistent-trainster! En nu maar op 

onze trainer Jebbe letten of hij hulp nodig heeft 

en vragen wat hij van mij verwacht ;)  

 

Ik denk er nog even over na of ik verder wil met 

een vervolg opleiding. Je kunt wel ergens tijd in 

steken, maar als je er uiteindelijk niets mee doet 

is het weer zonde van deze tijd dat je er deze tijd 

in hebt gestoken …. (leuke zin he!?) Soms of 

misschien wel vaak kom je tijd te kort. Zelf vind ik 

trainen ook nog veel te leuk en dan om nog een 

avond richting Steenwijk te moeten komen voor 

om zelf training te geven (of assisteren bij een 

andere training).   
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Vorige keer hadden we het over boscrossjes, ik 

moet zeggen ik heb er nog maar eentje gelopen. 

Door de blessure is de motivatie wat ver te 

zoeken, zodra het maar slecht weer is, ben ik 

gauw overgehaald om thuis te blijven. Zoals de 

Runningcenter cross in december, bbrrr wat een 

weer zeg, nou dan zit ik liever voor de openhaard.  

De 2e Woldberg Cross zat ik met Nynke in 

Hellendoorn, daar hebben wij samen met Ivonne 

een duurloopje door het mooie bos vlakbij Ivonne 

in de tuin gedaan. Dit was een halve cross. 

En zo is er elke keer wat ….  ;-p  Dit jaar begin ik 

weer met een schone-hardloop-lei en probeer 

zoveel mogelijk wedstrijdjes te lopen. 

 

Het jaar 2013 is niet echt goed van start gegaan, 

begon gelijk met een griepje. Mijn laatste griep 

kan ik mij amper herinneren, geloof 2006, dus ik 

was ook wel weer eens aan de beurt. Nou ja, ik 

denk  maar zo “dat heb ik maar weer gehad” 

voor dit jaar.   

 

En hoe is het jaar bij jou begonnen?  

 

 

Lieve Wilde, 
 

Ik heb me definitief ingeschreven voor Praag. 12 

mei moet het gebeuren, de zondag tussen 

Hemelvaart en Pinksteren. Mooie periode, ik 

maak er gelijk een weekje vakantie van. Leuke 

camping gevonden aan de rand van Praag dus 

het komt helemaal goed! 

 

Ik moet wel zeggen dat ik wat blijf sukkelen, ik 

blijf last houden van mijn heup/rug. Vorig jaar is 

dat begonnen na de vakantie. En ik raak het niet 

echt kwijt. Ik heb voor mezelf maar besloten om 

niet te veel aan de tijd te denken maar deze 

marathon gewoon maar eens als tourist te lopen. 

Zie ik misschien ook eens wat van de omgeving. 

 

Afgelopen weekend was de hunebedloop, 

glibberen en glijden was het met de sneeuw en 

bevroren ondergrond. Nu ik het heb over “de 

omgeving zien”….Allart heeft samen met Berry 

gelopen en die beide mannen hebben alleen 

maar oog gehad voor de billen van  een loopster 

voor hun. Toch een mooie tijd gelopen want ze 

moesten er natuurlijk bij blijven ;-) 

 

Ik heb niet echt lekker gelopen, te veel last. En jij 

ook hè, op een gegeven ogenblik zijn we je maar 

gaan halen want het duurde wel erg lang. 

Volgende keer beter hoor, iedereen heeft wel 

eens zo’n dag. 

 

Ik ga weer voor een maand of 3 naar de 

sportschool. Van dat lopen wordt je wel erg stijf, 

en eens wat anders is ook wel eens leuk. Ik 

probeer mijn buikspieren en rug wat extra te 

trainen, kijken of dat wat helpt voor mijn 

blessure. Verder doe ik soms yoga (jaja) en soms 

wat fietsen op de sportschool, kortom, sport 

genoeg. 

 

De 30 van de 30e was weer leuk. Dit jaar 

weliswaar op de 29e (want de 30e viel op een 

zondag). Het uitzetten van de route wordt 

gewoon door Folkert gedaan hoor. Wij lopen dan 

met hem mee als hij de route bepaald heeft. 

Soms passen we nog wat kleine dingen aan 

(vanwege het weer of zo) maar er is niemand die 

de omgeving zo goed kent als Folkert dus 

meestal is dat niet eens nodig. Het is prettig dat 

er een paar mensen zijn die de route kennen 

want het kan altijd gebeuren dat er iemand ziek 

wordt of geblesseerd raakt. 

 

Goed van je hoor dat je je diploma hebt gehaald. 

Ook van de anderen natuurlijk! Niet te roestig 

laten worden hoor, anders doe je maar eens een 

training op de dinsdag voor mij. Het is vaak 

gezellig druk op de dinsdagavond, hoewel het op 

dit moment wat rustiger is. Tom Dolleman geeft 

nu ook training op de maandag en de vrijdag hè. 

Hopelijk gaat dat een beetje “lopen”. Leuke 

woordspeling! Je kan nu dus op alle dagen 

trainen als je wilt, behalve op zondag. Ook in 

Wolvega zijn wat nieuwe trainers dus daar is ook 

continuïteit, super. 

 

Op zondagochtend is er tegenwoordig ook een 

groepje wat samen loopt, gezellig. Wij lopen 

natuurlijk vaak op de zaterdagochtend met een 

groepje en zo heeft iedereen wel een aantal 

mensen die hetzelfde tempo lopen of waar je 

gezellig mee kunt beppen  Het gaat toch 

voornamelijk om het plezier! 

 

Heb je nog wat bijzonders op het programma 

staan? Ik wil nog een goede coopertest lopen 

samen met Harm (liefst voor hem) en er zijn nog 

2 clubcrossjes. Verder heb ik wat lange 

duurlopen gezocht als voorbereiding voor Praag. 

Eind maart mag ik je weer hazen toch? Dan gaan 

we crossen in Groningen! Leuk! 

 

Merk je wel dat de dagen al weer langer worden? 

Heerlijk! Nog een “paar” weken en dan gaan we 

weer de zomertijd in. Lekker hollen door het bos, 

in de korte broek uiteraard. Is ook leuker voor 

Berry en Allart, hebben ze wat te zien onderweg. 
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Ook dit jaar is er weer een L.A.-competitie. Bij het schrijven van dit stukje is de Hunebedloop al gelopen met 22 

leden van onze vereniging aan de start waarvan 15 op de 15 km een stuk minder dan voorgaande jaren. Ook in 

de eindstand van 2012 was het aantal personen wat 7 of meer wedstrijden had gelopen een stuk minder dan de 

voorgaande edities. Waar het aan ligt weet ik niet, misschien moet er een ander opzet komen voor de L.A.-

competitie. Ik sta open voor nieuwe ideeën. Hier onder zie je de wedstrijden die meetellen plus de spelregels. De 

lambertusloop wordt niet meer gehouden, daarvoor in de plaats komt nu onze eigen wallenloop. Ook dit jaar zal 

ik de puntentelling weer bijhouden. Ik verzoek u dan ook om uitslagen van elders gelopen wedstrijden zo 

spoedig mogelijk aan mij door te geven, zodat ik de meest actuele stand op de website en iedere maand in de 

Starter kan laten plaatsen. 

Tel: 0521-515095  e-mail jan.delange@home.nl   

 

 

Baanwedstrijden op Oerthebaan  en verder de volgende wedstrijden:  

  1.    1500 m  26 april en 28 september 

  2.    3000 m  17 mei en 13 september 

  3.    5000 m  06 april en 30 augustus 

  4.  10000 m  19 juli 

   

 

  5.  Hunebedloop                                    26 januari 

  6.  Tijdloop  5 km Steenwijk                 17 april 

  7.  Uurloop Wolvega                              06 mei                                

  8.  Jan Driegen loop                               29 juni 

  9.  Wallenloop                                        10 juli           

10.  Kolkloop Blokzijl   03 augustus 

11.  Fish Potato Run          14 september 

12.  Reest 1/2 marathon Meppel  12 oktober 

13.  Hele marathon 

 

Spelregels lange-afstand-competitie: 

 

De baanwedstrijden moeten worden gelopen in de periode van 1 april tot 1 oktober. Het maakt niet uit 
waar, en hoeveel je er loopt want op 1 oktober wordt er gekeken wie de snelste tijd heeft gelopen. De 
hele marathon  mag worden gelopen tussen 1 januari en 1 december. Het maakt niet uit waar, en 
hoeveel je er loopt want op 1 december wordt er gekeken wie de snelste tijd heeft gelopen.  
 

1. Afzonderlijke puntentelling voor vrouwen tot 35 en 35+, mannen senioren t/m 35 jaar, veteranen 35+, 

45+  en veteranen 55+. 

2. De leeftijd op 1 april is bepalend voor de indeling in de diverse categorieën 

3. Verplicht minstens 7 wedstrijden te lopen om voor het eindklassement in aanmerking te komen. 

4. Uit het aanbod van 13 wedstrijden tellen de beste 7 uitslagen mee voor het eindklassement. 

5. Wegwedstrijden nummer 1 - 1 punt, nummer 2 - 2 punten, nummer 3 - 3 punten, enz. 

6. Baanwedstrijden snelste tijd 1 punt, volgende 2 punten, daarna volgende 3 punten, enz. 

7. Voor de marathon geldt de snelste tijd 1 punt, volgende 2 punten, daarna volgende 3 punten, enz. Als er 

gelopen wordt met ChampionChip geldt voor de marathonranglijst de netto tijd. 

8. Lopers die in een wedstrijd gelijk eindigen krijgen de punten van hun hoogst geklasseerde plaats. 

9. Lopers die minder dan 7 wedstrijden lopen, worden achteraf niet uit de uitslag geschrapt. 

10. Bij gelijk eindigen in het eindklassement telt de uitslag van de laatst tegen elkaar gelopen wedstrijd. 

11. Meisjes A en jongens A mogen meedoen. Zij die mee willen doen moeten dit wel voor aanvang van de 

competitie (1 april) aan mij doorgeven. 

 

SUCCES 

LANGE-AFSTAND-COMPETITIE 2013 
door Jan de Lange 



Solara Indoor te Dronten op 28 december 2012. 

      Jongens Pup A, 2e jaars: 30m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 

Thijs Klein Velderman 6.28 0.95 4.89 963 20e 

      Jongens Pup A, 1e jaars: 30m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 

Job Klein Velderman 6.21 0.85 4.46 873 9e 

Sem Klein Velderman 6.63 0.90 5.00 861 11e 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Coopertest op 6 januari 2013 te Steenwijk. 

          12 minuten: 
 

  
 

Trees van Veen 2521   
 

Wieke Nijmeijer 1846 

Freddie Bouma 3158   
 

Romée Pluim 2490   
 

Wolter Nijmeijer 1697 

Jan de Lange 3032+   
 

Geesje Nijmeijer 2397   
   Gerdo van Dalen 2926   

 
Wim van Oosten 2353+   

 
6 minuten: 

 Jelle Miedema NL 2879   
 

Hilda Knol NL 2258   
 

Koen Hamstra NL 1378 

Jarno Kuiper 2859   
 

Erwin Pijffers NL 2248   
 

Anna ter Laak 1281 

Mathilde Spitzen 2848   
 

Wilma Kuiper 2210   
 

Mette Hamstra NL 927 

Wilma van Galen 2738+   
 

Twan Miedema 2144   
 

Kevin de Lange NL 805 

Jan Nijmeijer 2562   
 

Sylvia Pees 2105   
 

Tyler de Lange NL 632 

Gwenda Stikvoort 2560   
 

Berry Pees 2105   
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Indoorwedstrijd op 12 januari 2013 te Stadskanaal. 

        Meisjes Pup A, 1e jaars: 60m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 600m: Plaats: 

Mileen Bruinewoud 9.97 1.05 4.96 4e 1200 2.25.98 6e 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Coopertest op 20 januari 2013 te Steenwijk. 

          12 minuten: 
 

  
   

  
   Herm Kolvoort 3000   

 
Ima Stroek 2669   

 
Marco van Galen NL 2235 

Jan de Lange 2981   
 

Rob Jonker NL 2643   
 

Wieke Nijmeijer 1842 

Egbert Vink 2900   
 

Trees van Veen 2497   
 

Wolter Nijmeijer 1754 

Gerdo van Dalen 2870   
 

Jan Nijmeijer 2484   
   Allart Middelbrink 2846   

 
Jorn Muurling NL 2474   

 
6 minuten: 

 M' hamed Mohammadi 2822   
 

Gerard van Galen NL 2412   
 

Jarno Kuiper 1451 

Wilma van Galen 2815+   
 

Geesje Nijmeijer 2394   
 

Nena Mulder 1167 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Impala Indoor op 2 februari 2013 te Drachten. 

      JPA1: 40m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 

Daan Bijdevaate 7.3 1.10 5.82 1251 5e 

Sem van Rooijen 6.8 1.00 5.29 1245 6e 

JPA2: 
     Jarno Kuiper 6.8 1.15 7.58 1492 1e 

JD2: 
     Wolter Nijmeijer 8.8 0.90 6.01 578 7e 

MD1: 
     Anne-Karlijn Mos 6.4 1.35 9.40 1527 1e 

MD2: 
     Demi Berger 6.7 1.35 8.60 1417 4e 

JC1: 
     Kristian Mos 5.9 1.45 5.91 1550 5e 

Kevin Boes 6.3 1.35 7.38 1446 7e 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zondag 18 november Nijmegen  zeven heuvelenloop donderdag 27 december Marknesse H tot H loop

H35 15km 978e Edward Rozendal 1.14.15 H 8km 1e Jan Scheenstra 27.51

H50 15km 548e Chris pols 1.10.44 38e Berry Pees 36.15

H 15km Jeroen Vink 1.04.05 me 4km 1e Wianne Schipper 20.45

3e Dione Schipper 24.20

zaterdag 1 december Nijeveen Bovenboerloop

H40 1/2 mar 1e Jan Scheenstra 1.13.45 zaterdag 29 december Marrum  Oudejaarsloop

H50 1/2 mar 6e Klaas de Haan 1.29.01 H40 1-2 mar 2e Jan Scheenstra 1.16.01

H40 11,4km 5e Jan de Lange 47.21

36e Jan Uiterwijk 1.00.53 zaterdag 29 december Vorden Oudejaarscross

D 11,4km 6e Adri Sluis 1.00.57 H10km 25e Jebbe Westerbeek 47.18

D 10km 38e Simone Westerbeek 1.00.17

zaterdag 1 december Mildam

H 10km 47e Jebbe Westerbeek 48.42 maandag 31 december Soest  Sylvestercross

54e Thijs van der Vegt 49.39 H k.cr. 2,6km 64e Jeen Nauta 13.18

D 10km 16e Tiny de Jong 54.13

17e Trees van Veen 54.25 maandag 31 december Gorredijk Oliebollenloop

D 5km 10e Joan Hiddinga 28.59 D 4 mijl 39e Joan Hiddinga 36.07

H 5km 16e Henk Heuvelink 31.10 D 10km 41 Trees van Veen 52.37

H 10km 92e Mohammed Mohamadi 46.33

zondag 9 december Woldberg 2e runningcross 236e Wim van Oosten 59.09

MpupB 800m 1e Nynke Geerdes 3.34

2e Dione Schipper 3.39 zaterdag 6 januari 2013 St.Nicolaasga  cross

Mpup1 800m 5e Eke Tibben 3.31 H10,4km 29e Jebbe Westerbeek 50.13

Mpup2 800m 8e Anna ter Laak 3.24 D 10,4km 2e Wilma van Galen 50.14

Jpup2 800m 2e Jarno Kuiper 2.59 12e Tiny de Jong 58.54

4e Luuk Geerdes 3.15 H 5,2km 13e Thijs van der Vegt 25.47

MD1  1100m 5e Wianne Schipper 4.38

MD2 1100m 6e Thirza Kuiper 4.49 zaterdag 6 januari Zwartsluis veldloop

JD2  1100m 9e Remco Mulder 4.16 H 10km 1e Jan Scheenstra 34.31

14e Wolter Nijmeijer 7.03 D 5km 1e Jazlin Ruinemans 21.43

JC  2200m 9e Julian Vreeling 8.10 2e Simone Westerbeek 24.16

MB sprint 2e Claudia Oosterkamp 3.51

MA sprint 1e Ellen Jansen 3.50 zaterdag 13 januari Broekland

3e Wieke Nijmeijer 7.36 H 10km 2e Jan Scheenstra 34.53

H sprint 4e Jeen Nauta 3.28

MB 2200m 2e Mathilde Spitzen 8.38 zondag 13 januari Bakkeveen  3e runningcross

7e Geesje Nijmeijer 11.38 Mpup.B 1e Nynke Geerdes 3.40

JB 3300m 7e Tim de Boer 12.01 2e Dione Schipper 3.48

D45 5500m 3e Wilma van Galen 27.55 MpupA1 5e Eke Tibben 3.39

5e Trees van Veen 33.59 MpupA2 7e Anna ter Laak 3.28

H45 7900m 7e Klaas de Haan 33.14 JpupA2 2e Jarno Kuiper 3.11

H55 7900m 3e Mohammed Mohamadi 37.24 4e Luuk Geerdes 3.29

5e Jan Nijmeijer 45.47 MD1 3e Wianne Schipper 4.49

MD2 9e Thirza Kuiper 4.57

zaterdag 22 december Balk JD2 15e Wolter Nijmeijer 7.30

H 15km 1e Jan Scheenstra 52.06 JC 8e Julian Vreeling 8.26

13e Eric Stuiver 9.17

zondag 23 december Oranjewoud  Kerstcross MB sprint 2e Claudia Oosterkamp 4.02

H50 10km 7e Jebbe Westerbeek 49.08 MA sprint 1e Ellen Jansen 4.14

9e Mohammed Mohamadi 52.46 3e Wieke Nijmeijer 6.55

H sprint 8e Jeen Nauta 3.22 H sprint 4e Jeen Nauta 3.39

D35 6km 9e Wilma Kuiper 39.13 MB  5e Mathilde Spitzen 9.15

JB 4km 6e Tim de Boer 16.17 D45 2e Wilma van Galen 28.30

M sprint 1e Claudia Oosterkamp 3.39 3e Trees van Veen 33.05

2e Ellen Jansen 3.42 H45 3e Mohammed Mohamadi 51.13

MD 2km 3e Thirza Kuiper 4.15 4e Jan Nijmeijer 57.55

Jo pup. 1km 1e Jarno Kuiper 4.15

Me pup 1km 6e Mileen Bruinewoud 4.59

 

Deze pagina is alleen mogelijk als de uitslag van een  wedstrijd bekend is bij ons.

Geef daarom uw gelopen tijd aan ons door. Samen maken we deze pagina mogelijk.

Rob de Jong E-mail: rob-dejong@ziggo.nl en Hans Hes: E-mail: j.m.hes@planet.nl






