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TRAININGSTIJDEN

Steenwijk:

Maandag: 19.15-20.45 Lange Afstandsgroep niveau 4 en 3 Oerthebaan Jebbe

19.15-20.45 Recr. Loopgroep niveau 1 Oerthebaan Tom

Dinsdag: 18.00-19.15 pupillen t/m A 1e jaars Oerthebaan Josiene/Mark/Ina/hulptr.

18.00-19.15 Pupillen A 2e jrs + D-jun. 1e jrs Oerthebaan Gerdo en hulptrainers

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

19.15-20.45 Recr. loopgroep niveau 1 Oerthebaan Arnold

19.15-20.45 Recr. loopgroep niveau 2 Oerthebaan Freddie

Woensdag: 19.15-20.45 Recr. loopgroep niveau 3 Vanaf Oerthebaan Peter

19.15-20.45 Lange Afstandsgroep niveau 4 Vanaf Oerthebaan Jebbe

19.30-20.30 Sportief wandelen Vanaf Oerthebaan Annemiek

Donderdag: 18.00-19.15 pupillen t/m A 1e jaars Oerthebaan Josiene/Mark/hulptr.

18.00-19.15 pupillen A 2e jaars + D junioren 1e jaars Oerthebaan Gerdo en hulptrainers

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

19.15-20.45 recreatieve loopgroep niveau 1 Oerthebaan Tom

Wolvega:

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

Vrijdag: 19.15-20.45 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 2008 en later € 20,55 € 14,45 € 7,85

Pupillen C 2007 € 24,30 € 14,45 € 7,85

Pupillen B 2006 € 24,30 € 14,45 € 7,85

Pupillen A 2005/2004 € 25,90 € 14,45 € 7,85

Junioren D 2003/2002 € 30,50 € 15,25 € 13,90

Junioren C 2001/2000 € 30,50 € 15,25 € 13,90

Junioren B 1999/1998 € 34,85 € 15,25 € 13,90

Junioren A 1997/1996 € 34,85 € 15,25 € 13,90

Senioren/ Masters 1995 en eerder € 45,40 € 16,45 € 22,25 (facultatief)

Sportieve wandelaars € 21,60 € 16,45

Algemene lidmaatschapsvoorwaarden Strippenkaart:

Wedstrijdlicentie voor jeugdleden verplicht, voor volwassenen op verzoek en voor sportief wandelen n.v.t., 10 keer meetrainen

KNAU afdracht en wedstrijdlicentie worden aan het begin van het jaar ingehouden (incl. KNAU-afdracht): € 40,-

Bij inschrijving wordt € 10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht 20 keer meetrainen

Bij een gezin met drie of meer volledig betalende contributieleden geldt een korting (incl. KNAU-afdracht): € 75,-

van 20% op de verenigingscontributie. U kunt ook vallen onder het bijzonder tarief, 30 keer meetrainen

u moet dan student zijn en een bewijs van scholing overleggen. Dit bedraagt (incl. KNAU-afdracht): € 100,-

€ 58,90 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 



Atletiekaccommodatie: Oerthebaan, Middenweg 22, 8332 CZ  STEENWIJK, tel kantine 0521 516853

Sportpark de Molenwiek, Kruisstraat 7, 8471 HH  WOLVEGA

www.start78.nl 

Penningmeester: NL10 RABO 0361 2623 10

Bestuur:

Stephan Nijs, voorzitter Prins Mauritshof 38, 8332 GB STEENWIJK 0521 853545 s.nijs@ziggo.nl
secretaris vacant

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

Ella de Jong Remmelinge 34, 8334 MV  TUK 0521 516589 ella-dejong@ziggo.nl

vacant

vacant

Peter Visser De braambrink 17, 8378 JM PAASLOO 0561 452938 visser.ph@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 360322 hspitzen@hetnet.nl

Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC): Trainers baan

Rob de Jong, voorzitter 0521 516589 Feico Jansma 0513 541606

Addy Ritsema, secretaris 0521 515691 Marchel Tissingh 0521 512266

     Het Garnizoen 17, 8332 GE  STEENWIJK Mark Harmsma 06 43474138

Baan Ina Gerding 06 20328129

Ella de Jong 0521 516589 Josiene van der Woude 06 82003093

Nel Zwerver 0521 381285 Gerdo van Dalen 0521 515385

Annie Nijmeijer 0561 451445

Trainers weg

Wegwerkers Annemiek Schlaman 0521 852627

Folkert Sterkenburgh 0513 682524

Anne Oldersma 0521 518450 Arnold Broek 0521 852506

Lysbeth Gijsen 0521 522520 Jebbe Westerbeek 0521 517830

Anny Vrielink 0521 515736 Freddie Bouma 0521 518280

Gerdie de Jong 06 51057039 Peter Visser 0561 452938

Jaap van Weenen 0521 517935 Wim van Oosten 0561 616523

Frenk Wubben 0521 521244 Tom Dolleman 06 51292225

Vrijwilligerscoördinator JAC (Jeugdactiviteitencommissie)

Annie Nijmeijer 0561 451445

jacstart78@gmail.com

Jury- coördinator

Nel Zwerver 0521 381285 Nikki Woudstra Gerdy Berger

Cursus- coördinator Josiene van der Woude Wilma Kuiper

Nel Zwerver 0521 381285 Diny Jansen Gerdo van Dalen

Materiaalman Peter Hoekstra

vacant

Wedstrijdsecretariaat: Publiciteitscommissie

Uitwedstrijden: Janet Stuiver 0521 381132 Hans Hes j.m.hes@planet.nl

pjstuiver@ziggo.nl Rob de Jong rob-dejong@ziggo.nl

Boergrup 17, 8385 GL Vledderveen          Bank NL65 RABO 0322 0310 28 Hendrik-Jan Doevendans hj@doevendans.net

Thuiswedstrijden:  Annie Nijmeijer 06 12752282 Meldpunt seksuele intimidatie

Annie-start78@hotmail.com Nel Zwerver 0521 381285

De Hornlanden 40, 8375 GL OLDEMARKT  Bank NL65 RABO 0322 0310 28 Addy Ritsema 0521 515691

Accommodatie commissie Kantinecommissie:

Freddie Bouma, voorzitter 06 53711387 Freddie Bouma

Arjen Guikema, secretaris/bouwtechnisch 0521 589545

Rob de Jong, overleg gemeente 0521 516589

Wim van Oosten 0561 616523

Jan de Lange, installaties 0521 515095

Peter Wemer 0561 617208

Bennie Overvelde, materiaal 0561 615687

Klaas van der Veen        0527 246871

Sponsor/ advertentiecommissie Ereleden:

Peter Wemer 0561 617208 wemwijn@gmail.com Rob van der Wel    Jan de Lange

Peter Bruinewoud 0521 516423 p.bruinewoud@planet.nl Ella de Jong            Hans Spitzen

Redactie clubblad: Arjen Guikema        Rob de Jong

Margreet Wagteveld Paul Kaastra

Marjo Greven Jan de Krijger

Folkert Sterkenburgh Hans Hes

Renate Bruins

Nynke de Lange

kopij aanleveren: redactie-starter@hotmail.com 

Distributie clubblad: Clubarchief:

Folkert Sterkenburgh, Wolvega 0513 682524 Rob en Ella de Jong

Gerrit Greven 0521 518244
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Stukje van de voorzitter 
Door Stephan Nijs 

   
 
 
 

Beste leden en atleten, 
 
De periode dat we terugkijken naar het afgelopen jaar en een 
kleine vooruitblik werpen naar het komende jaar is weer aangebroken. Ook ik zal mij niet aan 
deze traditie onttrekken en hierna enkele zaken kort de revue laten passeren.  

Voor Start’78 is 2015 in vele opzichte een goed jaar geweest. Het meest in het oog 
springende en tastbare voorbeeld hiervan is de uitbreiding van het materiaalhok. Het heeft 
even op zich laten wachten, maar met behulp van onder meer een aantal vrijwilligers en de 
inhuur van een aannemer is het gelukt. Voor ons als bestuur zijn wij daarmee een jarenlange 
toezegging eindelijk nagekomen. Iets minder zichtbaar is de bouw van een nieuwe website. 
Achter de schermen zijn Peter Mulder en Arnold Broek erg druk geweest met het 
ontwikkelen van de nieuwe site. Wanneer deze wordt gelanceerd is nog niet bekend. Verder 
is een groep mensen bezig geweest met een wervingscampagne voor vrijwilligers. Eind 
november hebben alle leden een telefoontje gehad met de vraag of hij of zij iets voor de club 
wil doen. Daarop zijn heel veel positieve reacties gekomen. Momenteel is men druk bezig 
met het samenstellen van een lijst met vrijwilligers. Dit is een kleine greep van zaken die het 
afgelopen jaar binnen de club hebben gespeeld. Tijdens de ALV zullen wij als bestuur hierop 
verder ingaan. Dit betekent overigens niet dat voor volgend jaar geen uitdagingen 
overblijven! Wat mij betreft zal de grootste uitdaging zijn de vorming van een voltallig 
bestuur. Er hebben zich tot nu toe geen kandidaten gemeld voor de verschillende vacante 
bestuursfuncties. Daarom nogmaals aan iedereen de oproep om serieus na te denken over 
het vervullen van een bestuursfunctie. Mocht je twijfelen of je daarvoor geschikt bent, het is 
altijd mogelijk om een paar keer bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn om te ervaren 
hoe leuk en gezellig het is.  

Tot slot wil ik nog van de gelegenheid gebruik maken om iedereen uit te nodigen voor onze 
nieuwjaarsreceptie, te houden op zondag 3 januari 2016 om 12.00 uur.  

Namens mijzelf en het bestuur wens ik iedereen hele fijne feestdagen toe, een sportief, maar 
vooral gezond 2016!  

Met een vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur van Start'78, 
 
 
Stephan Nijs. 
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Redactioneel 
 
Voor je ligt de laatste Starter van dit jaar alweer. Hij is weer leuk gevuld met nog wat oude 
stukjes, maar ook veel nieuwe/ actuele stukjes. Je treft mededelingen, stukjes aan van 
belevenissen, tot aan afscheid van een trainer of vrijwilliger.  
Je kunt in de kerstvakantie lekker onderuit zakken met dit clubblad. Languit op de bank of 
hangend in een luie stoel,  voor de kachel of openhaard met een beker warme ??? en niet te 
vergeten een stukje kerstbrood.  
Als ik dit zo type, loopt mij het water al in de mond en denk ik aan de vrije dagen die eraan 
zitten te komen. Gezellige dagen … nu nog sneeuw en een graadje onder de nul graag. 
Gaan wij het nieuwe jaar weer eens sneeuw en ijs meemaken? Stiekem hoop ik op een 
stevige kou dat de Elfstedentocht eens wordt gereden. Maar ook zou dit eens goed zijn voor 
de natuur, dat er bepaalde beestjes (m.n. muggen) eens dood gaan en nog meer van dat 
ongedierte.  We gaan het zien en of meemaken, afwachten maar. 
 
Bijna 2016 , er staan weer vele leuke wedstrijdjes in de sportagenda.  
Ook hopen wij dat er veel fanatieke hardlopers en wandelaars zijn die getraind hebben voor 
de 10 of 30km op 30 december. Tot dan! 
 
Beste lezers, geniet van dit clubblad en graag tot de volgende keer! 

 
 
 

Fijne feestdagen     een gezond  
 

een schitterend                 een sportief  
 

      2016    gewenst !!!!!     
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoudsopgave 
Jarigen                                                                                                    4 
Nieuwe leden                                                                                         5  
Grote belangstelling voor vrijwilligerstaken                                        5 
De 30 van de 30ste op 30 december 2015                                          6 
Trainingsweekend in sportherberg De Wilgenweard-Nijverdal        7 
Estafettestokje  en mededeling Sport piet                                           8 
Medaillewedstrijd, een verslag, net even anders…                           9 
Het afscheid van een trainer                                                              10 
Wilde manen, kale koppen                                                                 11 
Mededeling JdL                                                                                   13 
UItslagen                                                    

De volgende kopij data is 5 februari 2016 
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Jarig in januari en februari 2016, alvast van harte gefeliciteerd en 
een fijne dag toegewenst namens Start ’78 
 

� 

 
januari   februari   

Alishum  Osman Hasen 1-1  Demi  Berger 1-2 
Stijn  Weijdema 4-1  Eke  Tibben 3-2 
Jolanda  Hes 4-1  Amber  Bekius 6-2 
Job  Klein Velderman 7-1  Thijs  Olthof 7-2 
Sem  Klein Velderman 7-1  Ellen  Bakker-Blommaert 7-2 
Jazlin  Ruinemans 8-1  Emilia  Bombeeck 10-2 
Tim  Duiven 11-1  Joris  Kok 10-2 
Wendy  Hartog 11-1  Mario  Waldus 12-2 
Jeroen  Vink 11-1  Peter van Geldere 13-2 
Ilse  Nuyten 12-1  Thirza  Kuiper 14-2 
Jarno  Kuiper 12-1  William  Bos 14-2 
Charlien  Nijland 14-1  Annet  Grifhorst 14-2 
Peter  Wemer 14-1  Rob de Jong 17-2 
Klaas  Winters 16-1  Gwenda  Bolding 18-2 
Wolter van der Veen 16-1  Sandra  Wicherson 18-2 
Marion  Kasten 21-1  Egbert  Vink 18-2 
Mariska  Lenis 22-1  Jan  Nijmeijer 18-2 
Femmy  Prakken-Spijksma 22-1  Ineke  Klein Velderman 20-2 
Bennie  Overvelde 24-1  Nel  Zwerver 21-2 
Janny  Nijkamp 26-1  Addy  Ritsema 22-2 
Greta de Jong 27-1  Thijs van Veen 25-2 
Brigitta  Petter 28-1  Luuk  Geerders 26-2 
Marjolijn  Jongens 28-1  Wieke  Nijmeijer 27-2 
Eddy  Oosterkamp 31-1  Maud Tadema 27-2 
   Anton  Bodbijl 28-2 
   Klaas van der Veen 28-2 
     

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fweblog.pijnackerhordijk.nl%2F2010%2F02%2F15%2Frien-van-harte-gefeliciteerd-met-je-verjaardag%2F&ei=-JKQVIGaLaTV7gb30oGwCw&bvm=bv.81828268,d.d2s&psig=AFQjCNGTjrhRjjJlpktFdb3N-ZHj4InnGA&ust=1418847359018693
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fweblog.pijnackerhordijk.nl%2F2010%2F02%2F15%2Frien-van-harte-gefeliciteerd-met-je-verjaardag%2F&ei=-JKQVIGaLaTV7gb30oGwCw&bvm=bv.81828268,d.d2s&psig=AFQjCNGTjrhRjjJlpktFdb3N-ZHj4InnGA&ust=1418847359018693


Jammer, een leeg vak.....

Neem contact op met:

Peter Bruinewoud,
p.bruinewoud@planet.nl.

Hier had uw advertentie kunnen staan!
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Nieuwe Leden 
Riet Dekker                       Wandel                     Anne-Mijke Boerema            PupA 
Natasja Ferwerda           Trim                           Lindy Huisman-                      Trim- 
Ernst Kelij                          Sen                            Zweerde                                   Strippenkaart 
Janny Nijkamp                 Trim                           Hannah Kootstra                    PupB 
Nikke Duiven                    PupA                         Annamiek Kuipers                 PupB 
Jolein Weijdema              PupA                         Fabiën Termeulen                 Mpup 
Nathan Brandsma           PupC                        Julian Brandsma                     PupC                    
Sharmila Alblas               Trim 
 

 

 
 

Grote belangstelling voor vrijwilligerstaken 
  
Onder het motto “Wij zijn van start”  zijn medio november alle leden telefonisch 
benaderd voor het vervullen van vrijwilligerstaken. De overwegend positieve reacties 
hebben een mooie tussenstand opgeleverd.  
                                      
De vereniging wil zoveel mogelijk leden als vrijwilliger betrekken bij de club. Immers vele 
handen maken licht werk!  
Onder aansturing van het team vrijwilligers heeft een enthousiast team van bellers alle leden 
benaderd. Een klus van formaat,  zowel qua voorbereiding (opstellen van bellijsten, 
samenstellen belteam) het bellen zelf en het verzamelen van de resultaten.  
  
We kijken terug op veel enthousiaste reacties en een grote betrokkenheid bij de club. De 
eerste resultaten zijn inmiddels bekend. Meer dan 80 leden hebben zich aangemeld als 
vrijwilliger voor een veelheid aan taken. Van jurylid tot wegwerker, van hulpouder tot 
schoonmaker! Momenteel werken we de resultaten verder uit. En alhoewel het streven is om 
zoveel mogelijk leden als vrijwilliger te werven is uiteraard niet iedereen in de gelegenheid 
(vanwege werk en/of privié omstandigheden) om vrijwilligerstaken op te pakken. 
De nieuwe vrijwilligers zullen binnenkort benaderd worden door leden van bestaande 
werkgroepen voor het maken van aanvullende afspraken. 
Leden die niet door ons, om welke reden dan ook, niet zijn benaderd en die toch (nu of in de 
toekomst) iets willen doen, die kunnen zich uiteraard bij ons melden! 
  
Het “team vrijwilligers werven” wil graag het belteam bedanken voor hun inzet en alle leden 
die vrijwilligerstaken op zich gaan nemen hartelijk danken voor hun bereidheid.  
 
Het team vrijwilligers werven Start ‘78 
Gerdo van Dalen, Marjoke Eikelenboom, Monique Seijger, René Sturre en Annie Nijmeijer 
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De 30 van de 30ste op 30 december 2015 
 
 
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 om te douchen en het nuttigen van een oudejaarsdrankje. 
Tijdens de nazit vindt de prijsuitreiking plaats van de LA-competitie. 
 
Het volledige programma is als volgt: 
 

Gezellige duurlopen van 30 km en 10 km 

Voor lopers met respectievelijk meer en minder kilometers in de benen. 
 
 

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 /10 km per uur. 

 De tweede groep vertrekt om 13.15 uur en loopt in een temp van 11 / 12 km per uur. 

 
De 10 km wordt eveneens in twee groepen gelopen: 
 

 De sportieve wandelgroep vertrekt om 13.00 uur. 

 De loopgroep start om 13.45 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: 
Folkert Sterkenburgh 
Tel. 0513-682524 
E-mail: fsterkenburgh@hotmail.com 
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Trainingsweekend in sportherberg De Wilgenweard-Nijverdal  

Van 6 tot 8 november 2015 

Door Wim van Oosten 

 

Vrijdag 6 november, 16:00 uur met Marry, Mariska en Wilma op weg naar Nijverdal. 
Onderweg beetje druk, goed 17:00 uur aangekomen bij De Wilgenwaerd alwaar Margreet 
receptioniste speelde en ons de sleutels van de kamers gaf. Even bedden opmaken (ja het is 
een sportherberg!) kopje koffie en zien of iedereen aangekomen is. Helaas moeten Peter en 
Jacqueline verstek laten gaan wegens ernstige familieomstandigheden.  

Jebbe zal nu in zijn ééntje de leiding op zich moeten nemen. Deze taak blijkt niet gering te 
zijn want er zijn twee personen vermist die niet op zijn komen dagen. Met de wel aanwezigen 
voor het eten even een 45 minuten duurloopje en 4 wandelaars hebben het centrum van 
Nijverdal verkend. Na de douche en zo genoten van een prima diner. Marco, die later kwam, 
was nog net op tijd om het buffet af te sluiten. Daarna uiteraard napraten en nazitten aan de 
bar. 

Zaterdag na het ontbijt stond er een “Wilgenwaerd buitenactiviteit”op het programma. Er 
werd nu niet alleen beroep gedaan op loopvermogen maar ook op intelligentie enz. enz.  

Met tussenpozen van 7 minuten werden 4 groepen lopers/wandelaars losgelaten om een 
oriëntatieloop te doen met behulp van kompas en gps, ook moesten er sommen opgelost 
worden en controlepunten genoteerd worden. Aan het eind werd na berekening van tijd, 
goede en foute antwoorden een winnaar aangewezen. Dit was groep 1 waarin de snelle en 
slimme jongens en meiden zaten.  

Na de lunch heeft een groep onder leiding van Jebbe een fartlek programma gedaan van 
circa 15 km en de anderen met Folkert circa 10 km. 2 wandelaars verkenden ondertussen de 
omgeving. Na de sportmaaltijd (19:00 – 20:30 uur) tijd voor nazitten of eigen programma. 
Opvallend was dat de meeste Wolvegaasters 
besloten om de stad op stelten te zetten. Na 
bezoek aan diverse cafés had 1 persoon zich zelfs 
vermomd als Kabouter Plop.  

Gelukkig zijn ze om  …00u ??, zonder ongemakken 
huiswaarts gekeerd. De Steenwijkers zoals Ron, 
Berry, Nynke, Margreet en Monique gingen 
enigszins vermoeid op tijd naar bed. 

Zondag na het ontbijt een lange duurloop op de 
Sallandse Heuvelrug. De Jebbe-groep bracht het 
tot bijna 20 km, terwijl Thijs met zijn groep 
ongeveer 10 km onder de voeten had. Vier wandelaars hebben een rondje Nijverdal - 
Hellendoorn gedaan. De afsluiting van ons weekend was met een zeer uitgebreid 
lunchbuffet. Dit werkt zeker mee aan de goede herinneringen van dit gezellige 
trainingsweekend. 

Was je er niet bij dan heb je veel gemist. Maar niet getreurd want over 2 jaar komt er 
misschien wel weer een trainingsweekend. Wees er dan snel bij want de maximale 
deelneming is 48 personen. 
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Estafettestokje 
Door Lara Evers 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Lara Evers. Ik ben 14 jaar oud en zit in 3 Gymnasium op RSG Trompmeesters. Ik 
denk dat ik nu ongeveer 3 of 4 jaar op atletiek zit, dat weet ik niet precies meer. Ik vind 
atletiek nog steeds heel leuk. De wintertraining vind ik wel minder leuk, ik hou niet zo van de 
kou en doe veel liever gewoon de onderdelen.  
 
Door huiswerk en toetsen kan ik soms niet naar atletiek, 
maar meestal train ik twee keer per week in het tweede 
uur. In de wedstrijden ben ik niet heel actief, ik ga wel altijd 
naar de competitie wedstrijden en meestal de medaille 
wedstrijden en dat is het dan wel. Ik ben vorig jaar naar 
een bosloop geweest in Tuk, dat vond ik ook wel leuk maar 
eigenlijk hou ik niet zo van lange afstand. 
 
De onderdelen die ik het leukst vind zijn: verspringen, 
sprinten en horden. Ik hou niet echt van werpen, ik vind 
het niet leuk en ben er ook echt slecht in. Lange afstand 
kan ik op zich wel maar vind ik niet echt leuk meestal vind 
ik het te lang duren en heel vermoeiend.  
 
Naast atletiek zit ik ook nog op ponyrijden. Ik heb een 
eigen pony die bij mij thuis staat samen met die van mijn 
zus. Verder vind ik het leuk om met vriendinnen iets te 
doen en te spelen met mijn hond. 
 
Ik geef het estafettestokje door aan Joyce Petter. 
 
Groetjes Lara 
 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
 
Hallo jongens en meisjes, 
 
Op zaterdag 21 november was ik sint en de pieten kwijt. 
Ik kwam toen op de Woldberg terecht. Daar zag ik allemaal mensen en de kinderen gingen 
hardlopen. 
Ik vroeg toen of ik mee mocht doen en jullie zeiden allemaal “jaaaaa!!!!!!!”. 
Ik vind hardlopen geweldig en dat ik mee mocht doen heel cool en jullie hopelijk ook. 
Gelukkig had ik pepernoten bij me en kon ik iedereen wat geven. 
Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor de 
geweldige ochtend die ik heb gehad. 
Als ik volgend jaar weer met sint mee mag naar Nederland 
en ik in de buurt ben kom ik misschien wel weer even 
meedoen. 
 
Misschien tot volgend jaar  
Groeten, Piet sportief 
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Medaillewedstrijd, een verslag, net even anders… 
Door Gerdie de Jong en Marja Elso 

 

 

 
Terwijl buiten kinderen, jongeren en oudere jongen zich de longen uit het lijf hollen, de lat net 
even wat hoger leggen en zich het zand uit hun oren schudden, zijn er nog allerlei andere 
processen gaande. 
 
Processen die maken dat er gehold, gesprongen en gegooid kan worden: 
 
Ouders die zorgen dat hun kids goed 
verzorgd en toegejuicht hun ding kunnen 
doen. 
De Juryleden die dit alles in banen leiden 
en vastleggen. Ze trotseren het weer – 
deze avond regen en wind – trekken nog 
maar een bodywarmer aan en staan 
onder een plu, als ze tenminste een hand 
over hebben. Tussen de wedstrijden door 
verschijnen ze aan de bar, voor een kopje 
thee of koffie, om het warm te houden, en 
na de wedstrijd een welverdiend biertje. 
In de ruimte waar de uitslagen verwerkt 
worden, is er dan nog geen tijd voor 
ontspanning, teuten en bier: kop erbij en 
alles inkloppen. 
 
De kantine is open voor sporters, ouders, 
toeschouwers en de vrijwilligers. 
Afhankelijk van het weer, is er behoefte 
aan koud of warm. De boodschappen 
daarvoor zijn ’s middags al gedaan, de 
broodjes liggen klaar, de drankjes koud 
en de koffie pruttelt gezellig door. De 
kantinedienst is ingepland; vandaag 
runnen Renny en Willem de tent.  
 
Renny doet relaxt en gezellig de bar, met 
haar warme lach en een praatje voor 
iedereen. Willem kan niet zo goed “niets 
doen”, daar wordt hij maar onrustig van. 
Op de rustige momenten duikt hij de 
keuken in, neemt de omgeving van de 
frituur te grazen.  
 
Gewapend met doekjes, sopjes en een schroevendraaier – het is tenslotte een man - jaagt 
hij het spatvet de stuipen op het lijf  en laat de boel weer stralend achter. Na de wedstrijd 
wordt daarvan overdracht gedaan aan de Mister-kantine-himself: Freddie. Schouder aan 
schouder wordt het resultaat bewonderd.  
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Het afscheid van een trainer 
Door Folkert Sterkenburgh 
 
 

Na ongeveer 20 jaar training te hebben gegeven in Wolvega aan een groep start 
atleten ben ik hiermee gestopt.  
 
Een bekend gezegde is: er is een tijd van komen en gaan. De tijd van gaan is nu 
gekomen. De laatste 2 jaar ging het niet zo lekker meer met mijn lopen. Dan gaat de 
aardigheid er wat van af. Met heel veel plezier heb ik altijd training gegeven. 
 
Volgens mij was er een goed contact met de atleten. Op zaterdag 31 oktober werd ik 
zeer verrast. Na een drukke dag, eerst een begrafenis, daarna schoonmaken in het 
kerkje van Katlijk en direct door naar een 60-jarig huwelijksfeest bij ons op de buurt. 
We waren om kwart voor zeven thuis. Net had ik tegen Marrie gezegd: Wat ben ik blij 
dat we vanavond niets hebben of de bel ging. Daar stond de hele groep uit Wolvega 
voor de deur en een cateringbedrijf. De tafels werden gauw klaar gemaakt .Er 
werden veel mooie en welgemeende woorden gesproken. Vooral het: Folkert je was 
meer dan alleen een trainer voor ons. Het ontroerde me echt.  
 
Er werd een mooi wandbord overhandigd met alle activiteiten erop die ik met de 
groep had gedaan. Met een drankje na de maaltijd was het al in de kleine uurtjes 
toen we de tent sloten.  
 

 
 
Wat een geweldig afscheid beste mensen van mijn loopgroep.  
Allen nog heel erg bedankt en als mijn knie en hak het toelaten train ik nog wel lekker 
mee.  
 
Natuurlijk ook de mensen van het bestuur en de andere trainers in Steenwijk bedankt 
voor de prettige samenwerking. 
 
 
Iedereen de hartelijke groeten van Folkert Sterkenburgh.  
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Wilde manen, kale koppen 
Belevenissen rondom de Woldberg 
 
 
Lieve Wilde,  
 
Vertel eens,  
 
Hoe was het trainingsweekend in november? Ik ben zelf niet geweest. Rustperiode na de 
marathon en ik had dat weekend ook een bijscholing. Ja ja, ze hebben de moed nog niet 
opgegeven dat ik nog iets kan leren. 
 
Afgelopen tijd weer wat leuke duurlopen gedaan, soms met een groep, en soms alleen. Zo 
langzamerhand komt de 30 van de 30e er weer aan hè. De route ligt alweer vast. 
 
In de dinsdaggroep zijn er een aantal lopers die een concreet doel hebben gesteld. Ik hoor al 
iets over de cascadeloop, en ook wordt er al gefluisterd over de halve marathon. 
Het is altijd leuk om ergens naar toe te werken. Ik ben ook stiekem de kilometers en de tijd 
van de dinsdaggroep een beetje aan het opvoeren. Daar zit best een aantal lopers tussen 
die best door kunnen stromen, maar ja…. 
Zo gingen we laatst met 4 man de route van de 30 voorlopen en ineens, na een paar 
honderd meter kwam daar een gazelle over het oerthepad voorbij sprinten. Die ken ik dacht 
ik, trots! Intervallen op de vroege zondagochtend! Goed bezig, weer of geen weer. 
 
Tijdens de route van de 30 gewoon heerlijk gelopen en weer bijgekletst. Folkert op de 
stadsfiets mee, volgens mij is dat nog zwaarder dan gewoon lopen door de blubber en het  
weiland. Tas vol drinken, bananen, marsjes etc, voor de inwendige mens wordt goed 
gezorgd. 
 

Op de foto een impressie van het parcours, alleen 
de fiets is een ander type, deze op de foto heeft 
geen fietstassen. Hier en daar was het parcours wel 
erg slecht maar ik reken de komende weken op 
droog weer ;-) 
 
Folkert vertelde tijdens het lopen dat hij aan het 
afbouwen is. Hij heeft nog maar 240 schapen (of 
zoiets). Er was ook nog een warrig verhaal over 
skiën en de schapen. Het kwam er op neer dat de 
ram (nog) geen sex mocht hebben omdat Folkert zo 
nodig in maart op wintersport moet? Heel 
verwarrend allemaal. 

Verder kwamen ter spraken : de ligging van de voetbalvelden van Willemsoord in het 
verleden, de voormalige woning van Jan Bos, de historie van het Eeser Heideveld, en nog 
een aantal onderwerpen die niet door de censuur komen ben ik bang. 
 
Op dit moment zijn er een 3-tal trainers bezig met de opleiding LT3. Dat betekent dus ook 
dat er serieus getraind moet worden. Het is verbazingwekkend om te zien hoe de groep 
daarop reageert. Respect! Ineens worden de oefeningen wel serieus gedaan, hoe krijgen ze 
dat toch voor elkaar? 
Misschien moet ik daar ook maar weer eens wat beter op letten…..Of ligt de verantwoording 
daarvoor meer bij de atleet? ;-) 
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Ik heb een poosje geleden een boekje gekocht. “1001 hardlooptips”. Erg leuk om eens 
doorheen te bladeren en wat ideeën op te doen. Zo staan er allerlei tips in over voeding en 
training, en spierversterkende oefeningen, blessure preventie etc etc. Maar wat ik zelf ook 
erg leuke dingen vind zijn de stukjes waar wat gerelativeerd wordt. Lopen moet vooral leuk 
zijn. Zoek een groepje waar je bij aan kan sluiten en ga er op uit. Loop het bos in en neem 
eens een heel ander pad wat je niet kent. En wandel gerust eens een stukje. Niks mis mee. 
En dan na de tijd douchen en een heerlijk biertje of wijntje (wat in matige hoeveelheden 
allerlei gunstige effecten heeft). 
 

Tenslotte de afsluiter die ik ook op de bijscholing zag. 
Sportrusten.nl geeft allerlei tips. En geeft ook een heel 
leuk shirt uit. 
 
 
Lieve Kale,  
 
Het is alweer december en natuurlijk de afgelopen 
maanden (vanaf het laatste clubblad in oktober) weer veel 
mee gemaakt. Er zijn natuurlijk een aantal belevenissen 
die ik met jullie wel wil delen. 
 
Het trainingsweekend was weer geslaagd. En eigenlijk wil 
je ik adviseren om het stukje van Wim te gaan lezen. (dat 
doe je ook wel, zoals alle ander lezers). Daar staat alles in 
omschreven. Alles wat de lezer mag weten en is dus hier 
en daar gecensureerd   
 
Gister heb je ons door de bossen van Kuinre geleidt. Daar 
was ik nog nooit geweest, altijd gedacht dat het een saai 

bos was. Maar in tegendeel. Jij had aangegeven dat je hier wel eens had gelopen met 
Gerrit… Dus we vertrouwen je blindelings … maar af en toe zei jij bij een afslag “zullen we 
rechts of links” met een ? … tsja dat was niet de afspraak, wij weten hier immers niet de 
weg. We zijn maar 1x ffies fout gegaan over een afstand van goed 20 km. Knap hoor! Je 
mag vaker de weg wijzen.  Of was dit express om zo aan de km’ters te komen? Je had 
namelijk net gezegd: lange duurlopen creëer je om ook eens een foute afslag te nemen of 
gewoon te (ver)dwalen.  
 
Het was er ook behoorlijk druk met activiteiten: 
zoals eigen kerstboompje hakje en een 
hondenrun. Gekkenhuis.  
Ik had de hondenevenement nog nooit gezien: 
ze staan dus met de camper, caravan of tent op 
een camping. Daarom heen staat er van alles: 
slee, fiets/ step en niet te vergeten de honden 
aan een riem. Deze honden blaffen aan 1 stuk 
door, zowel tegen elkaar of gewoon dom om 
zich heen. Ze zijn vol enthousiasme en dagen 
de andere honden uit. Het zijn net mensen.    
We hebben alweer aardig wat km’ters in de benen voor de 30ste. Ik heb er zin aan en ben 
benieuwd naar de route. Ik heb begrepen dat er ook genoeg pauzes zijn voor thee, water en 
koekjes. Het zou mooi zijn dat er weer veel meelopen, zowel van onze eigen club maar ook 
van buitenaf. En daarna lekker aan de stamppot. 
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Ik lees het al je bent trots op je atleten! Maar of ze beter luisteren naar een nog in opleiding 
trainer dan de trainer zelf … vind ik toch ook wel eigen verantwoording. Iig ze kunnen het 
wel, daar ligt het niet aan.   
Je geeft je uiteindelijk ook vrijwillig op als atleet, en als je wat wilt bereiken, moet je de 
oefeningen gewoon ook “niet” goed willen doen. Zie Peter V, Ali (onze nieuwe snelle) … Jan 
Sch … lopen gewoon de sterren van de hemel. 
 
Ook wordt er alweer druk in de agenda gekeken en geblokt voor hardloopwedstrijdjes of 
misschien in een andere vorm wedstrijdjes doen. Ik gooi er in 2016 iets anders door; ik ga 
volgend jaar de Slachter Marathon wandelen! Jij gaat deze weer hard lopend doen hé!? 
De reden dat ik hem ga wandelen is omdat een collega van mij, mij heeft gepusht ;)  
Ik maak nu al soms wat wandelkilometers. Het wandelen gaat wel heel traag. Je bent 
anderhalf uur verder en als je stevig wandelt, heb je nog maar iets van 8 km gehad. Ik denk 
dat een echte hardlop(st)er nooit een wandelaar(ster) wordt …totdat het niet anders kan. 
 
Ik kijk uit naar de kerstdagen, of is het meer naar de vrije dagen??! Dit jaar heb ik wat meer 
vrije dagen opgenomen, ook om mijn verlofdagen op te maken. En de kerstdagen op zich … 
ik hou van eten, maar niet te veel en/ of alles door elkaar. 1e kerstdag gaan wij de familie bij 
langs, zodat wij de 2e kerstdag voor ons zelf hebben. Meestal gaan wij dan een stukje 
rennen om toch de te veel naar binnen gewerkte kilootjes er wat af proberen te lopen.  
 
 

 
 
 
 
Allemaal bijzondere kerstdagen                                                       
gewenst!  
 
En een heel sportief 2016! 
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Gwenda Bolding 1 1 1 1 14.37.7 2 25.15.88 2 52.45.79 1 2467 2 9

Ima Stroek 2 1 6.11.6 1 14.35.1 1 24.14.2 1 53.55.72 2 2715 1 9

Yolanda van de Burgwal 1 15.07.2 3 4

Cynthia Zuidema 3 1847 3 6
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Monique Seijger 1 1 1 5.26.7 2 11.47.6 1 21.36.4 1 43.49.08 1 3030 2 8

Diny Jansen 6 5 3 3 7.25.9 5 16.14.1 4 27.34.8 2 2380 4 26

Wilma van Galen 2 1 1 13.08.64 3 2871 3 10

Nynke de Lange 1 2 6.12.2 3 12.55.8 2 8

Jazlin Ruinemans 4.52.4 1 3208 1 2

Margreet Wagteveld 2 6.24.94 4 6

Marjoke Eikelenboom 2 4 6

Joan Hiddinga 7 4 11
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Erik Bolding 2 1 1 1 1 16.56.22 1 34.44.01 1 3673 1 7

Joppe de Haan 2 2 2 4.50.3 2 10.52.5 2 19.16.79 3 3275 2 15

Allart Middelbrink 3 3 2 1 3 5.54.7 2 12.49.9 3 22.28.0 6 53.55.55 3 17

Marco Bosma 4 2 4 5.14.3 3 21.24.1 5 43.41.26 2 3078 5 25

Maarten van der Werff 1 3 11.43.3 3 20.43.2 4 3160 4 15

Alishum Osman Hasen 1 4.34.8 1 9.58.2 1 17.42.1 2 5

Tom Best 3 3201 3 6
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Bob Leentjes 1 1 4.51.5 1 11.29.1 1 18.28.3 1 39.08.62 1 3322 1 7

Edward Rozendal 2 3 5.28.5 2 11.38.7 2 19.34.20 2 41.29.98 2 3181 2 3.41.42 1 13

Erwin Groenink 1 1 2

William Bos 2 3.49.29 2 4

Jan ten Klooster 1 4 5
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Freddie Bouma 1 2 1 2 1 5.07.4 1 10.56.8 2 18.53.6 2 39.53.75 2 3235 1 3.11.08 1 8

Klaas de Haan 2 3 2 3 2 1 1 3.35.15 2 13

Egbert Vink 6 6 3 2 2 5.29.1 4 11.59.64 4 20.48.64 5 45.26.90 3 2882 4 22

Harm Kolvoort 3 4 4 5.13.4 2 11.37.1 3 20.54.06 6 3041 2 24

Berry Pees 5 5 3 4 5.27.90 3 12.01.74 5 20.22.22 4 2931 3 27

Jebbe Westerbeek 4 7 6 5.52.67 5 12.59.2 6 22.53.9 7 2800 5 40

Peter Visser 1 1 9.51.5 1 16.35.40 1 34.28.43 1 5

Wolter van der Veen 5 3 8
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Jan de Lange 1 1 1 1 11.27.02 1 20.34.46 1 3089 1 7

Albert van Hien 5 1 5.51.11 1 12.38.8 2 22.37.65 2 47.20.98 1 2849 2 14

Jan Nijmeijer 2 3 3 2 6.55.9 2 14.41.60 3 25.16.59 3 52.08.58 2 2486 3 17

Ruud van Brevoort 4 3 5 4 1 7.24.0 3 16.02.6 4 25.27.33 4 2420 4 23

Arjen Guikema 2 2 4.14.54 1 5

Chris Pols 2 1 3

0

Beste mensen,

Met ingang van 1 januari stop ik na een periode van 14 jaar met de langeafstandscompetitie. Doordat ik niet meer mee train mis ik regelmatig uitslagen, 

waardoor ik constant achter de feiten aanloop. De langeafstandscompetitie stopt niet Egbert Vink en Berry Pees nemen deze van mij over.

Hoe zij het gaan organiseren weet ik nog niet. Wel weet ik dat de Hunebedloop op 30 januari er in zit. Dus deze wedstrijd kan je alvast in de agenda zetten.

Verder wens ik jullie een fijne feestdagen en een sportief 2016.

Jan
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Hier kan uw advertentie staan





UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     
4 oktober Dwingeloo MCD-run

M 10km 1e Jan Scheenstra 34.17

bedr.loop 10km Maud Tadema 54.28

Martine Termeulen 55.25

Lucia Oetsen 55.34

10 oktober Meppel A.H.Elzinga Reest Run, aanvulling

M 21.1 km 17e Joppe de Haan 1.31.59

M 10km 29e Allart Middelbrink 48.00

17 oktober Staphorst Zwarte Dennen Cross

Jo tot 13j 1.8km 2e Jarno Kuiper 7.03

M40+ 5 km 40e Joop Prins 40.14

M50+ 10 km 2e Freddie Bouma 41.32

18 oktober Amsterdam Marathon

M recr. ½ mar. 27e Erik Bolding 1.15.03

24 oktober Beilen Boszichtrun

M 5 km 9e Anne Bartelds 25.33

V 10 EM 1e Wilma van Galen 1.15.58

25 oktober Zwolle Wim Petersloop

M 5 km 9e Freddie Bouma 19.39

31 oktober Dwingeloo Dwingelderveldloop

M 7.5 km 16e Arnaud Buursma (JC) 34.49

31 oktober Dwingeloo AVD-cross

MPA 1 km 1e Dione Schipper 3.56

V sprintcr. 1 km 1e Jazlin Ruinemans 3.37

M sprintcr. 1 km 5e Julian Vreeling 3.09

7e Eric Stuiver 3.19

M50+ 8 km 14e Jebbe Westerbeek 43.53

8 november West-Terschelling Berenloop

M40 recr. Mar. 68e William Bos 3.49.29

8 november Athene Marathon

M55 Mar. Klaasde Haan 3.35.15

M65 Mar. Arjen Guikema 4.14.54

14 november Hollandscheveld Vios cross

Me 9/11 1 km 1e Dione Schipper 4.11

14 november Dronten 1e cross crosscompetitie OGOK

V35 kort. 2.5km 1e Jazlin Ruinemans 10.15

15 november Nijmegen Zevenheuvelenloop

M 15 km 76e Erik Bolding 53.40

3141e Allart Middelbrink 1.18.12

M40 15 km 563e Edward Rozendal 1.10.35

M55 15 km 395e Chris Pols 1.15.11

V 15 km 1926e Gwenda Bolding 1.28.43

2629e Ima Stroek 1.37.15

V35 15 km 38e Monique Seijger 1.09.47

V50 15 km 473e Marjoke Eikelenboom 1.31.50

5 december Nijeveen Henk Bijker Bovenboerloop

V45+ ½ mar. 1e Wilma van Galen 1.41.21

4e Sylvia Talen 1.53.22

M40 ½ mar. 13e Jeroen Vink 1.36.57

M50+ ½ mar. 1e Freddie Bouma 1.28.32

3e Klaas de Haan 1.31.17

M40+ 11.4 km 35e Ruud van Brevoort 1.07.35

V 4 EM 9e Wilma Kuiper 38.02

10e Charlien Nijland 38.09

11e Ina Gerding 38.14

M 4 EM 2e Egbert Vink 26.36

 
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
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