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2e jaargang nummer 7

Tolberterstraat
9351 BC Leek
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Anko Odding

J.P. Santeeweg 86
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tel: 05945-155986

SecretarÍs:
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Leegeweg 6
9745 CP Hoogkerk
050-565982

Technische: Boele de Wind
zaken
de Olde Ee 18

9362 RC Boerakker
05945-449s6

O5945-t2764

Jan Hovlnga

Auwemalaan 33
9351 NA Leek
tel: 05945-15076

ïYpewerk:

ArwÍe Odding
Koos I{olters

Contribut,íe:

gewoon lid: .f 60,- pèr jaar
schol Íeren,/studenten/e . d. S 40,

- per jaar
jdlicentíe .f ZZ,SA
* Bi j inschrijving is eenmalÍg .J* 10.- adnrÍnistratiekosten
wedstri

verschuldigd.

* Het l id.maatschap word.t aöngegaan voor d.e d,uur van een kalend.erjaar
en word.t steed.e voor de duur vàn-een jaar verlengd,
t[its voor
1 november schriftelijk is opgezegd
* BÍj overschrijving naar een andere vereniging d.ient s 1s,administratiekosten te worden bet,aald aan de K.N.A.u.
Beta I incr

Contri

Deze dÍent,

voldaan.

voor

tie:
de

aanvang

van het nieuwe kalend.erjaar te

Bankrelatie:

Rabobank Leek no.
Gironummer v.d. bank

Girorekening:

2824L5 t.n.v. Loopgroep NÍenoord.
Zaterdag: Anko Odding en Jan llovingra
Zondag: Boele de Wind

TraÍner:
t'

Kl eding:

6weater

T-Shirt

Wedstri jdshírt
Broekje

985705336
Bg68ts

.f 27,30
.f 16, 00
.f 40, 00
"f 30, 00

worden

Van de voPrzitter

Het jaar 1990 loopt a1 weer op haar laatste benen en zal weer
vërvangien worden door de wankele beentjes van 1991. Een reden om
nog eens weer terug te kijken op het afgelopen jaar. BÍj vele
wedstri jden was onze loopgroep aanwezig en vaak met goede
reaultaten. Deze lopen varieerden in afàtand tussen enkele en
honderd kÍlometers. Uiteraard is het erg belangrijk voor een club
wanneer er t,opprestatÍes geleverd worden. Minstens zo belangrijk
is het !íanneer veel minder getalenteerde lopers en loopsters, die
vaak eerst zichzelf moeten overwinnen oÀ aan bijvóorbeeld de
NÍenoord Trirnloop te gàan meedoen. Gewoon voor gez,elligheid én
orndat ze het louk vinden,hebben ze zictr in
laten schrijven. Het
r+as dan ook een fantastÍsch gezicht om veler-led,en van Nienoord. 1n
het nieuwe pak te zien aantreden en ieder op zijn of haar niveau
te zien rond "broez6n"
ondanks het, feÍt dat een B-tal leden on6 gaan verlaten, hebben we
zoveeï nieu!íe leden mogen begroeten dat wé behoorliJk in ledental
ïnmidàeIs zitten we d.an ook op li jna 60..1ed,en.
1ul1en'groeien.
Fantast ísch .
Voor §.e komende tijd wens ik u allen prettige feestdagen en een
voorspoedÍg en voorà1 ook een sportÍef 1991.
Anko Odding

Afqastudeerde trainer

vrijdag 7,

december was

de dag d.at onze trainer

Jan Hovinga

afstudeerde aan de universiteit van Groningen. Voor de club a-ls
Loopgroep Nienoord is het uiteraard van heÈ grootste belang d.at
m€n over goed gekwalifíceerde traÍners kan beschlkken.
Namens Loopgrroep NÍenoord ie Jan een bloemetje en een kad,obon
overhand.Ígd, voor het behalen van z,n tandartsbul.
Vanaf deze plaats wíllen vre Jan nogmaals van harte feliciteren en
hopen dat hÍj "ergens in de buurt" aën de slag za! kunnen zod.at
we ook in de toekomst een beroep öp hern kunnen blÍjven d.oen.

Correctíe ledenl i Íst,
llarke Víinter r 22-05*52 rnoet zi jn

Z0-OS-S2.

De redactie wenst a1 1e Ieden en sympathisanten, getrouwd of
verl iefd,
aöngetrouwd of aan komen lopen, 1 ichlvoetig of
zwaarlíjvig,
atletisch of atheïstisch, bezopen of bezàten,
lanqharíg of korLzichtÍ9, incompetent of íncontinent, platvoetigr
of hologigi, pronerend of provocerend, !{Ào-er of wàrkahol ic]
geflípt' of gefiopt. afgetraind of afgetrokken, beschaafd of
beschoft, posÍtief dus sero-negatief, met een 1at- of wop-reiatie
een paar fijne Kerstdagen en een voörspoedíg nieuwjaar.

a

Er hebben zích ínmiddels 32 mensen bÍj mij aangemeld voor de
busreis naar de halve marathon in Egmona ian zóe op 13
januari
a.a. De bus van Dalstra ReÍzen vertiekt 's morgens om half acht
vanaf d'e P-plaats van de Rabobank in Leek (TolËerterstraat).
Àankomst Ín Egmond íjs en weder dlenend.e!) + kwart ov6r tien half
e1f.
om twaalf uur Ís de start op de boulevard.. De bue vertrekt ,s
middags vanult Egrnond om half vler en is zo rond half zeven weer
terug in Leek.
Kosten buereis f 16,s0. Kosten wedstrÍjd/prest,atieloop 21 lcm
f 15,00. De. startnurmners worden ín d.e Éue- uitgereikt.'Misechien
een goeÍe tip: neem een (lege, Echone) v[ilniszak mee en doe
log
die orl, ale je Ín het vak moet iachten
het startseín.
rk hoop dat het voor iedereen een leukeop
àag wordt.
Jellie
N.K marathon

Zl anríl

Land.

1gg1 Rotterdam.

Hct Nederlande kampioenschap Marathon word.t in 1gg1 gehouden
tÍJdens de rnternationale Màrathon Rotterdam,
zí iprtI.
Hierbíj -vraag ik julrie aandacht voor
"i
het
inschrijig.Àia,
Voor 1 januarÍ ,91 f3Z,SO

NÉ 1 januarÍ '91 f60,00
De absolute eluitingsdatum voor d.e inschrijving is 13 maart ,91of
eerder wanneer de 10.000 deelnemers zijn bereilt.
§taat je beeluit van deelname aan d.eze
marathon vast, geef je dan

snel op bÍj JeIlie.

lËledEtri

iduitslasen

Jan-P. liep de 4 mijl van GronÍngen in 27.46 en'de plantsoenloop
op 3 november 1n 57.29 (12 km). Hàrke Í^I. liep een Ètànteoentoópl!
(6km) in 31.99 evenars Douwe en Karst, in ràsf zi'.tt en 26.36.
Dan een cross vón een onbekend.e afstand. i;1. Dwingeloo
op zZ
oktober; Ronald N. in zs.3z en Jans Ín 30.47. Ronard. crosste
in
lppe l scha op 10 november; 9440 rn í n 32 , AL
Schoonebeek. LZ novernber, een Z0 kilometer; Evert 1.23.31, Sake
1.19.19 en RonaId L.OZ.Lg.
Nagekornen; d.e 4 mijt van GronÍngen voor síep in de tragische tijd
van 28.20. Harm p. is triathlelisch te keer g"guun.- oÉ 6 oktobér
fietst"e en schaatste hij in Heereveen een ti jd van 6.50.s2
]Í"p,elkaar
bij
( 22 km lopen in l.2L.oo, 100 km fiet,sen in 3.4g.37 en
40 km schaatsen in t.4t.15)
Harrn wae echter met z'n 7!e plaats in één of and.ere ,,ouweknakkercategoríe" nÍet tevreden en deed. het 3 weken d.aarna in Assen nog
eens dunnetjes over. z'n piaats was wel vooruit
gegaan (45e),
maër zi jn tí jd niet (6.s2.2L) .
Maar Harm heeft er een mooi diploma aan over gehouden....
.
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Ehantaoe of , -....

Tijdens een zondagse trainingsloop werd mij min of meer door de
redakteur van ons loopblad opgedrongren een stukje te echrijven
over de Vier Mi jl van Groningen; ik had nàme1i jk "geklaagid", dat
mijn tijd nÍet líaa opgenomen in de uitelagenlijst. Zo'n redakteur
moet toch maar allerlei 1ísten bedenken om weer copy voor zijn
blad te krijgen! HÍj heeft gelÍjk, 1{€ genieten van de lusten van
de Droaver, hetgeen tevens Ínhoudt, dat we af en toe ook zelf een
bijdragle moeten doen. Nu valt het voor mij niet mee om een paar
woorden op papier te zett,en voor een concurrerende 1oop, maar
goed ik zal sportiet zi3n,
Vanaf de zomervakantíe ben ik weer serieua giaan trainen, waarbij
Ík me had voorgenomen om de eerete maanden vred,etri jden vàn
maximaal 10 km t,e lopen. De vier mijl past,e dus keurig in dit
schema. Bovendien had Ík de voorgaande drie versies'aan mijn neua
voorbÍj zien gaan ( letterlijk en fíguurliik) vanwege ziekte,
bleeeuree etc. Ik ?íës gebrand om hier eens gioed te lopen. De
training 6r op afgestemd. Het, ?reer was goed ( leek althans zo) en *
met d,e koolhydraten zat het ook wel goed. Met een particuliere
chauffeur naar Haren qebracht. Marga in de buurt en vele bekenden
(trouwene nog veel meer onbekenden). Nlete kan nog mis gaan. De
epannÍng zinderde in d.e lucht. De ternperatuur van deze laatste
begon tropÍache waarden aan te nemen evenals de vochtigheid. Dan
het startschot. ïets in mij vertelde rre om Ín de buurt van Douwe
te blijven. Dat lukte me tot, de bocht naar de Rijksstraatweg.
Lijkt wel of dat joch gaat sprinten. Ik dacht hardlopers zijn
, maar Douwe nÍet meer gezien. I,Iel een burgemeester en vele
anderen. Het was drukkend, warm en het liefst zou ik gaan
wandelen. Doorgaan. !{at een klere eind. En net aIs ln
Lulk-Bastenaken-Luik zat het venijn aan het eind , z col letjes
hors categorie. Tussen genoemd.e bekt immingen schi jnt een
wínkelstraat gelegen te hebben. Zelden ben ik eneller door de
Heerestraat gelopen. Langs het Koude Gat, ale verfrissingsput, èh
dan nog een laatste sprÍnt van 150 meter. De haren strak
achterover stormde ik op de fínÍeh af, Tijd 28. so.
Teleurstel1ing. ïk had op eon tijd van onder de 27 minuten
gerekend. Douwe was toen a1 4 minuten binnen. Zeker de bus
genömen! Maar ze zijn nog niet, van me af; volgend jaar kom ik
terug, eventueel rnet een strippenkaart, maar ik zal het redden in
26 minuten. À1 za1 Ík me kapot slikken in sterabole anoïden.
Het, loopfest,ijn was op zích goed georganÍseerd, maar het blijft
natuurlijk een vreemde zaak, dat slechts een handje vol mensen
wordt uitgenodígd voor de wedstrijd en de rest er slechts als
rekreant bij 1oopt.
§iep
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È moet hat

rnaar afwachtcn,

KantoorassortÍm unt

maar van uw
Ëchte Bakker
gaan ze erattijd in!

van blocnote tot bureau
Hoofdstraat U, Tolbert

Telefoon 05S45-í2428

KANAALSTRAAT 53

.

HODEN

TELEFOON 05908-.t20

Wij ziin enorm gesorÍee rd in:
* Eehang en Wandtextiel
* Bevilac en flera Lakverven
* Geta Eever Beitsen
* Ouplicolor Spultbussen
* TeoÍlux Autolakken

*

Glas

* Thermopane gtas
MENGMACHINE DUIZEND KLEUREN
Ook voor al uw Schilderwerken lnliisten

:Y

en verhuur van machines waarondei

arketschuurmachines
kunt U terecht bij

Tolbertstraat ll - Leek
teleÍoon 0S94S - 12929
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Jan de tïind

9351 AZ leek
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Iel. 05945-1 75ót

De Dam 32, Leek, tel. 16560.

Ook wij zittenniet stil . ..
TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF
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Nieuwbouw
Yerbouw
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Jl. JLut

Onderhoud
Renovatie

U houdt nier van srilzirten. De Rabobank everrmin. Ook wii bLiiven her liefsr volop in berveging.
Om onze diensrverlening op peil te houden. En om
het u nog makkeliiker re maken.
Zo heeft ieder een goede
reden om aktiefbejg te zïn.

HabohanH
Blijftaktief.
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TANKSTAnoN FoppE,
lndustriepark 4, Leek
Tel.0594*1Tï72

Oogmetlng - Kontaktleucn
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LOOP-IOPER*IOOPST

I'loopst doe nog altied. op zundoagmörgen, mj-en jong?",
vrae.gt een Groningse kennis aan me terwijl- ik aI inlooend
op weg ben naar ons zondags loopfestijn.
Daar m'n wekker vroeg was afgelopen, kon ik hen ui-tgebreid. verteJ-J-en over onze loopactivlteiten.
" Ja, 1k 3-oop nog steed.s op zondagmorgen. 0m 9 uur verzarne1en a.l1e lopers van d,e loopgroep ztch op d.e parkeerplaats
van het Nj-enoord.. Voordat de groep lopers d.oor d"e 1.ooptrainer in beweglng wordt gezet, word,èn ei zwakke en/of sterke
verhalen vertelö over gedane looptrainingen of loopvred.strijd.en met d.aarbij het 1.oopp1.ezier en vooral a1le loopel1ende. Hind.erlijke blessures en zi-ektenrbeginnend- blj
een loopneus of loopoor, vj-a buikloop en rod.e 1.oop tot
een looprek voor de meest geblesseerde loper met loopgips, passeren d.e revue. En d.a:r ook nog over d-e zwaarte vart
het loopparcours, vaak 6lecombineerd- met d.e altijd aanwezrge tegenwind, de kou of d"e regen d.ie het lopersveld
gese1cle.
Even tussen haakjes, ik kan je vertel-l-en dat de zwa.arste
geva1len, de looppsychoten tegenwoordig worden opgenomen
in een sTlecia].e k]-iniek voor paranoïde lopers, gerund d.oor
de oud-marathonloper lopez.
Maar a1s d.e looptralner de meute tot lopen kan bewegen,
D,eginnen we d.aa.r toch met veel. p1.ezier aaÍ)., uitzond.eringen
d,a.ar gelaten, rsaa:r daar kom ik nog op.
lTe lopen dan in op or7.ze speciale loopronde va:r 4 kilometer.
Daarrta. oefeningen om oÍaze stijve stramme stugge korte
loopspieren wat soepeler te maken en d.e looptechniek te
verbeteren.
AJ-s d.at geklaard is, begint d"e eigenlijke looptraining.
En d.an begin je aI de lopers te zien die d.e zaak wi11en
ontlopen. Die beginnen achterop te 1open, wachtend. op het
juiste moment waarop de looptrainer de lcudde even niet kan
nal-openr ortr dan snel- terug te lopen r:,aar de parkeerplaats.
Deze kroeglopers en hoerenlopers met verlopen koppen varr
de vorige dag, d.eze klaplopers d"us, lopen zeer snel. in d,e
gaten. Die In-rnnen beter op een rrrstige namid"d.ag wat gaan
zaklopen.
Tijd-ens de looptraining lopen we echter nlet aan 6én stuk
hard. iYe mogen af en toe zelfs vrat rrrst nemen, zij het in
de vorm van zachtjes hardlopen. Dan j-s er tijd om even
van d.e natuur te genj-eten. Soms zle je een looplnvarte1,
loophoend-ers, lettelberter loopeend-en in een kleine waterJ.oop of een van Ewsrm-antiloop. De reed-s zeer vermoeid.en
bekijken de loopkevers. Ook is er d.an tijd om even d.e bosjes j-n te lopen en Gods wa.ter over Gods akker te laten
1open.
0h ja, d.at vergeet ik bijna te vertel-J.enl één van orlze
lopers nam zrn hond mee naar de looptraining. Dat beest
heeft vrat a:f;ge1open. liep hij niet met ons mee, dan liep
hij achter a11.e loopse teven aan die in het Nienoord" rond"
liepen. Zrrt baas moest d,a.ard.oor zovee]- extra kllometers
lopen da-t het nu is a.fgelopen.

Eer].ijlcreidshalve moet ik bekennen dat \rye af en toe proberen de kantjes er van af te lopen. Maar onze looptiainer
loopt niet achter en laat zeker àiet over zic]n 1opèn.
een
geniepige manier bouwt-ie a1 een straf-looptraining in 0p
.'
de'looptraining. ,it dan onder het motto: Ëet is nög geen
ge looptraining d.uurt tot ha1.f twaalf. Of bijvoorliiql
beeld- d.e vroegtijdige aa::kond.iging vaÍr een duurloop. red.ereen d-ik tevreden. En da.:r vlat vooidat we starten d.è meded-eling va.rr een x-aantal versne].].ingen. Als je d-an nog geen

loopstress hebt..........

Voor ile fanatieke lopers van d.e loopgroep mRakt de looptrainer een loopschema voor d,e looptija va;e twee maandèn.
vorgens d.at loopschema iflm. je d.an verÀchillend.e roopafgtan$e1_ lopen in cle vor:n varr een duurloop, pyramid.eloop,
fart-lekloop of intervalloop.
A1s ít aat a1leme.a1 zou moèten 1open, kan ik m'n loopschoenen Ëeter ge3.ijk aan d.e wi1.gen h.angen,
Maar begri-jp ne goed hoor, ik wiL geen loopje nemen met
o\tze looptrainer. lle weten a11emaa1 dat de loopbaan van
een looptrainer niet. over rozeÍa 1oopt. l{e lopen d-an ook
a11emaaI met hem weg.
Als d-e looptraining is afgelopen, is het a.arrtar lopers
meestal sterk geslonken. Die zi-jr. d.an op d-e loop gegaan
of hebben zich verlopen. Dan is er ook we1 eens ièmana aie
zrn gevoelens d.e vrije l.oop laat.

Na afloop varr. d.e looptraining is het ook het moment om
afspraken te maken over het lopen van een volgend loopevenement' zo in d.e trant van loop ik in r,opik of loop ik

in Looperskapelle.
rkzelf loop altijd. a1 uitlopend. terlg laaar huis. Thuis
aarrgekomen, steek ik de loper in het slot er:, zet d.an mrn
ylil.g loopsehoenen op cLe coeosloper. ïk 1.oop naar boven,
kleed me uit en laat d.an -oh rreeirtSk- het warme water
van de d,ouehe over me heen
Lopen.
A1s ik dan eindeËijk iu mrn stoel zít, de koffie zachtjes
r'Laar bir:nen laat lopen en voordat ik een d.oorloper traèht
op te lossen, d-an denk ik we1 eens, een mens 1oópt wat af
t_ussen looprek en cle tijd dat het is afgelopen.
t{aar in de loop van de d.ag nemen and.ere dingen weer ztn
1oop.
§,o_r"y joh, de tijd verloopt. ïk ga maar gau\4,.',
"Nou, 1.oop ze d.ar.'r, zegt mrn Éoningse kénni-s.
I'Bedankt
en noÍ{ een plezierige zonclag verd,err', zeg ik.
En in looppas loop ik verder richting parkeerplaa{s.

een runner

C

WORLD RUNNERS

I

Steeds meer mensen lopen er urarïn voo!
Stap voor stap naar een wereld zonder honger
AIs je bedenkt' dat er vandaag 35.OOO mensen de hongerdood sterven; dat zi!n24
mengen per minuut, waarvan 18 onder de 5 jaar en morgen weer net zoveel; én
overrnorgen weer, enz., enz. Dan moet je in beweging durven komen.

Q" rygg.lijkled-en,de kennis, het voedsel en de hulpbronnen zijn er. Het ontbreelrt
slechts aan de daadwerkelijke inzet van véél mensen.

wtj hebben nu het vermogen om de honger
de wereld uit te helpen!
Als rrVorld Runner kun je persoonlijk bijdragen
aan het oplossen van het hongersnood- probleem.

Waar gaat het geld heen?
Jij en/of de sponsors bepalen zelf naar welke

Hoe?
vestig je de aàndaót van anderen op dit
probleem. Meer tastbare bijdmgen kun je
leveren door je af en toe te laten "sponsoren".
I'tensen ganen je dan een bepaald Éedmg per
" gelopen kllometer en de
opbrengst gaat
recfitstÍeeks naar een in onderling overleg
bepaald doel.
Het is ecfrter niet noodzakelijk dat je zelf geld
bij elkaar loopl Het steunen van dè lopeÈ en,
natuurlijk, het dragen van het Wortd Runners
T-shirt zijn ook belangrijke manieren om mee
doen
Hardlopen en meedoep aan loopevenementen
t/oarnen voor ons de voomaamste manieren om

naar buiten te treden, maar je hoeft er natuurlijk
niet per se voor [hardl te lopen. Wij laten
iedereen vlii og op eigen wilze "wàrm" te lopen

voor oÍrze ideeën.

anti-honger-organisatie het geld toe moet.
Onze enige wens is dat het gaat om daad.
werkelijke voedsel. en ontwikkelingshulp, dus
geen "bevrijdings" organisaties.
Je kunt het overigensook gerust aan ons
overlaten. De stichting bepaalt dan waai het
geld naar toe gaal
Schenkingen aan'de stichting zelf worden
gebruikt voor het uitbreiden van de activiteiten.
Het bestuur van de stichting bestaat uitsluitend
uit onbetaalde vrijwilligers.

Doe mee.
Vanafvandaagt
Het streven van World Runners spreekt je aan.
Dat kan haast niet anders. Maar kom dàn wel in
beweging! Want alleen betrokkenheid brengt
actie voort. En alleen actie kan een idee
verwezenlijken. Sluit je aan bij World Runners.
Stap voor stap naar een wereld zonder honger.

Fia11o beste atleten en atletes, juiiÍe zullen nij wel zo langzamerhard
iwel
'Mijnkennen.
naam is Peter Schippers wonerxle te lioogkerk gretrouwd met Gerda.
ien samen hebben wi_i 2 kirderen Mark en Maurice.
Zoa1s juilie weten heb ik dezelfde hobby als de meeste van onze 1eden.
;Naast nijn hobby zet ik mij nog'in voor World R.rrners dat is een org.a:nisatie die zich irrzet om via het hardlopen zich in te zetten tegren de
}Í$IGER Ín de Wereid.

'Daar dat daar jaarlijks een of twee trinlopen organiseren en de opbrenst
van die trinlopen gaat dan naar een of arder project in AFRTKA.
Ook kunnen juliie díe verenigingr ondersteunen door eventueel }id van deze
org'anisatie te worden dat is voor 26 grulden per _iaar dan ben je lid.
levens verkopen wij hardloopkiedirg voor deze organisatieSweaters in de kleuren rood blauw en geel. larEe hardloopbroeken in rood
blauw. zwart en groen, T shirts in de kleuren qeel en wit.
AI deze kleren die worden verkocht gaan naar eén goed doel.
WÍi je 1id worden of heb je belarq h,ij de ktedirrgr.
Neem dan eventueel even contact met mij op
Tel- 050-565277 P. schippers H. N. werkmanstraat 26a te Hoogkerk.
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Accountant-Admlni stratieconsulent
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Ad ministrati e-jaarreken i n g en
Belastingaangiften, enz.
66, 9351 PT [,eek, Telefoon 0S94S-1232S

Golaen op hunstgras

[eekster Zoden- en Gereedschopshui
SLEUTELSPECIALIST

6or6nrun
tel.' O594513120
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Lcek

- Telefoon

lbin-, Bloem- en Landbouwzaden - Bectriidingemiddeleu
Schaatsen - ïUilr- en Timmergereedechap
Hengelsport - Vogelzaden en beuodigdheden
Ook voor onderhouden eu slijpen van grasmachines
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expl. Harry en Ytie v. d. Heide
De Dam 2
9351 AM Leek. te|.05945-1234Íi
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AUTOMO B I E L- CARAVAN B E D BI JF
EG
TS
NIETAP-LEEK

B.V.

Caravans:

=fuffi=EG
Het bodriJí voor uw komptete AUTO/CARAVAN-SERVICE

BEHANG, VERF, TAPIJT en DUBBELE BEcl-AZtNG

_ OCCASIONS
_ SCHADE-REPARATIES
_ ACCESSOIRES/ONDERDELEN
_ SHELL.SERVICE

Troelstralaan 197, Assen
J.P. Santeweg 31, Nietap
Bentheimerstraat 52, Coevorden

Automoblelen:'

lrlr,*rrr*ffi,{lllillKnel
-r,tll

(aartar-llrÉ

:Tel. 05945-12464
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'n'Wedloop met 10 hindernissen: hordenloo,p ! Volmaakt
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Uitstekende bediening
,,Voor de deur', parkeren
Oók eksklusieve gerechten

nreuuaff"crQl
J-

clölo(aL

k

Wisten iul1Íe dat?

jn via het Regionaal Ziekenfonds Groning:en,
§inds 1 juli van dit jaar is het pakket van d.e aanvullend.e
_verzekerÍng van het RZG belangri jk uitgebreÍd.
Mensen met bleseures die veroorzaakt zi jn d.oor het sport,en,
kunnen nu worden doorverwezen naar het gport Medisch
Advíegcent,rum (SMÀ)
Daar r+ordt de blessure onderzocht en beoord.eeld. en wordt een
adviee gegeven over eventuele behandeling.
Een consult, bij het SMA wordt alleen ver[oed, wanneer er sprake is
van een blesËure. In dat geval is verwÍ |àtng éoor d.e huisàrts (of
eventueel de §pecialist) noodzakelijk. Ieéere verzekerde mag'2i
per Jaar van e€n consult bij het SMA gebruík maken.
Voor de goede ord.e; sportkeuringen bij het sMA word,en niet d.oor
het aanvul I Íngsfonds
Leden die verzekerd zi
opge I et !

.

vergroed

Ad

Prantsoenenlooo 6roninqen (zaterdaq

s november)
Wanneer de bladeren vallen, de mist over d.e weiland.en rolt. d.e
herfststormen en de regen bij bakken
de lucht valt, dan is
het tijd voor de Plantsoenloop 1n uit
het
Noorderplantsoen van
Groníngen.
Dit jaar werd deze roop voor de 33e keer gehouden en d.e
ometandígheden vÍaren inderdaad zoals boven hesóhreven. Herfst
nöemen we dat Ín Nederland.
Toen ik 's middags in Groningen aankwam (mijn wed.strijd begon pas
om half vier) ko-n ik nog een gedeelte ven d,e wed.strijàtoop-or"i- à
kilometer meemaken. Uàt a1s vorig jaar
tag uermi;
een
"plantsoenlengte" voor. In het dóeinemersÍeld. zag ikHofsted.e
ook
nog
ae
Nienoorders Peter, Sake, Karst en Douwe (zeer herkenbaar met het
wit,te shirt en groen broekje) door het doorweekte grasveld
sjouwen.
Om half vier was het dus tÍjd voor d.e trímloop (over 3, 6 of
12km.
Natuurl i jk víeer veel lopers, maar niet, zoveel als .,.roriq
jaar. ) De weersomstandigheden
trÍèid.en veel lopers inul" bij de
warme kachei. vlak voor de st,art (toen iedereen de warmÍnó-up
bijna achter de rug had.) kregen we nog een hoosbui van jewelste
te verwerken. Iedereen was àirect aflekoeld natuurl i jk, en 6an
lopen maar. .
Ik had voor LZ kil.ometer gekozen. Acht rond jes over een z\{aar
parcours l4íaarín geen enkei gedeelte "normaè1"
wa§. HeuveI (tje)s.
grede-elten gra§parcours en hel1end. wegd.ek. Gocombineerd
met het
herfstweer ís dat de charme van de Flaitsoenloop.
Ti jdens de loop ontdekte ik nog een collega-NieÀoordloper, Geryit
die een thuÍswedstrijd liep en d.us de st,eun van zijn familie had.
.

a

Ik zag hem pas op de laatste kilometer, toen hÍj mij voorbij liep
Ín de afdaing van een heuvel. Dat, kon ik natuurlijk niet over mÍ:'
heen.laten gaan en in een gezamenlijke eindsprint finishten wij
Ëamën in een tijd van 57.29.
Jan P.

Beste §oortvrienden

Zoals juliie al wel gemerkt hebben, staat de winter weer voor de
deur. Een tÍJd vol etíjfheid en spierpíjn.
Een goede verzorging en massage kan van vitaai belang zijn.
Daarom voor aIle leden van de Loopgroep Nienoord;
De eerste ma§saqe voor flz,50
Daarna f25,OCI per 40 minuten.
ook voor het aanbrengen van tapes en bandages kunnen jullie bij
mij terecht
Ronald Nihot
't EmmerÍk t2

Tolbert

05945-18316

Week

1

Voor de deelnerners dÍe meegedaan hebben aan de halve marathon in
Egmond een hergtelweek, dus wat korte duurloopjes als het kan op
zachte ondergrond.

7-01 Herstel loop tussen de B-12 km.
L0 minuten rek en coördinatie oefeningen
6-8 steÍgerungen van + S0 m.
3x200 m p100 m sp 3 minuten.
3x300 m p 200 m sp 4 minuten.
3x400 m p 200 m sp S mÍnut,en.
3x500 m p 300 m 15 minuten uitlopen.
9*01 Duurloop + 1 uur (rustig).
1.0-1 rnlopen als 7^L hierna duurloop + 1s km hÍerin 1x1-2-3-4-5
rni nuten versne 1 i en

8:01 10 mÍnut,en iniopen

11-1 Ais 7-1L.

.

Lz-L Duurloop 18 km vertrek 9 uur parkeerplaats Nienoord.
Week

2

13-1 Trainingi in Norg:.
14-1 Als 7-L.
15-1 l:0_, mÍnuten inlopen 10 minuten rek en coördinatieoefeningen
2x50mp50 m2x100 m p100 m2x1s0 p1s0m6x1000m!
vol iedíg herstel 10 mirruten uitlopen
L6-L Duurloop 1 uur 10 minuten (rustig).
L7-t Inlopen als 15-1 hierna een duurloop + 17 km hierÍn 2x15 min
wedstrÍ jdtempo.
1B-1 Als 7-1

19-1 Duurloop 20 km vertrek 9 uur parkeerplaats Nienoord.
lÍeek 3
20-L Training Níenoord.
?t-t Herstelloop van + 10 km.
22-L Rustdag.
23-t Duurloop + 18 km.
24-! Teetloop 3 km.
25-L Rustdag of 5 km joggen.
26-!- Wedstrijd tot maxímaal .10 Engelse mÍjlen of een duurloop van
22 l<Ítt vertrek 9 uur parkeerplaats Nienoord.
$Ieek 4

27-L Training Nienoord.
28-L Herstelloop 10-14 km.

29-L 10 minuten inlopen rek en coördinatie oefeningen 6
steigerungen van 100 m p 100 m.
10x300rn p 300m 5 mÍn dribbelen testloop 1000 m 10 min
uitlopen.
30-1 Als 28-L
31-1 rnlopen aIs 29-L hierna een duurloop + 18 km hierin
1x2-4-8-16 mín versnellen pauze,É gelijk ale het tempo.
1-2 Herstelloop 8-10 km op zachtà ondergíond.
2-2 Duurloop + 23 km vertrek 9 uur parkeerplaats.

Víeek

5

3-2 Training Zuurse duinen.
4-2 Ala 28-L.
5-2 10 min inlopen 10 min rek en coördinatie oefeningen 10x30 sec
ateigerunqen p 30 sec.
15x1 min p 1 mÍn uitlopen.
6-2 Duurloop 15 km.
7-z ïnlopen als 5-2 hierna een duurloop + 1g km hierin gx3 min p
3 mÍn.
8-2 Als ?A-L.
9-2 Duurloop 25 krn vertrek 9 uur parkeerplaats.
Week 6 Herslelweek.
10*2 Tot, en met 16 gelijk a1s week 3.
Week 7

L7*2 Trainingr Nienoord.
18-? ÀIs 28-L.
L9-2 10 min inlopen 10 mÍn rek en coördÍnatie oefeningen 10x50

steigerunqen p

Vanaf 1000

m

50 m.

m to t en met 100m versnellen telkens 100 m
mÍnderen pauze's tot 500 m 2 mÍn rest 1 mÍn pauze 10 min

uitlopen.

20*2 Duurloop 16-18 km.
2L-2 Inlopen a1s Lg-z hierna duurloop 18 km
versne 1 I en.
22*2 Als 2B-L
23-Z Duurloop 25 km vertrek 9 uur parkeerplaats.
(

hierin 3x10 mÍn

Week

I

24-Z Training Nienoord.
25-2 Ale 28-L.

tot
264 t0 rnin inlopen rek en coördinatie oefeningen van 10 sec
en met 60 àec versnellen heen en terug telkens rnet 10 eec
vermeerderen of verminderen pauzë's gelijk 10x600 m p 300 m

10 mín ui t i open .
27-2 Duurloop 18-20 km.

1-3 Àls 2A-1.
2-3 Duurloop 25 km vertrek 9 uur parkeerplaats
ZA-Z Inlopàn a1s 26-2 hierna duurloop 20 km hierin 6x6 min
pauze's 6 min.

Ííeek

t herstelweek

3-3 t/m 9-3 Gelijk als week 3.
3-3 TrainÍng in Bakkeveen.

Week 10

10-3 Traíníng Nienoord.
11-3 Als 244.
{Z:S 10 minuten inlopen rek en coöordinatie oefeningen 8x100
steigerungen p 100 m.5x200 m p 100 m sp 3 min.

m

5x300mp200msp4min.
5x400 m p 300 m sp 6 min 1x1500 m 10 min uitlopen
13-3 Duurloop 18-20 km.
14-3 Inlopen als L2-3 hierna duurloop 18 lcm híerin een pÍramide
van 1 tot en met,5 mÍn pauze's telkens 2 mÍn.
15-3 Àls 28-1.
16-3 Duurloop + 28 km vert,rek 9 uur parkeerplaats.
t7-3 Training Nienoord.
18-3 Rustdag of 5 }un joggen.
19-3 2 km inlopen testloop 3 km 2 km uitlopen.
20-3 Duurloop 10 km.
21,-3 Duurloop 10 km hÍerÍn 1x3 1x6 min.

§

22*3 Rustdagr.
23-A Leeketer Lente Loop.

ldedstrí id kaletrller.
za 5 jan Nieuwsjaarloop
za Ë jan Nieuwsjaarloop
za 1') jan Trimloop
za 13 jan 19de halve mör.
zö, 19

z& 19
za" 26
za 2

jan
jan
jan
feb
fèb
feb
feb
feb

za .)
zo 3
za 9
za 16
za 9 maa

2A 23 maa

Oenkerk
SLadskanaal
Àssen
Egmond aan Zee
Viagtwedde

Barlageioop
Ureterp
Sterrenloop
Hondsrugloop Emmen
Mídden Hondsrug. Borger
MÍdlinter mar. Apeldoorn
Sneek
Horrorloop
Àssen
Trimloop
Leeuwarden
§nertloop
Assen
Trimloop
Leekster Lente

Loop

11.00
21*10*4-2 km
15-1 2,5-L0-7,5-5 13. 00
11 .00
2L*L5-9-6-3-1

2L-t0-6,5

15-12-9-6-3

2t-8-4-2

8-3
15-10-5-2,5
Lg,6-42,L9
9-5

21*15-9-6-3-1
10-8-6-4-2
2 1-15-9-6-3-1

12.00
14.00
11.00
11 .00
10.00
11.30
11.00

t1.00

11.00
11.00
6

Soort wedstriJd3.... ....... .... .... ....... . ..
(plaats) ...............
t{edstri.jd te:.....................-

199..

Afstand(gn) ...............
i....i.........................--..
Gerealiseerde tijd: . . . . . . . . . . . . . . . - . . .

I
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liaam:
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(inreveren bij
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DE LOOPTECHNIEK
In het kader van- {9-campagne "Blessures
de baas. b-ij.hardlopen zijn
.blijf ze eersià
in totaal zes clubbladartiÉàten uungebóaéà."Het
grng over de
opzet van de campagne. De andere ,rï à"titJÈn ;íË ar*tËr
ïi;il"
ingaan op de
wijze waarop
blesiuies

voorkomen kunnàn worden-.'

ITILEIDIHG

Een slechte Iooptechniek is één van de oorzaken van
blessures. t{atuurlijk
heeft elke looer een eise1. stiji ,àn Ë.p9;:
illk
r,ià.oíj-íii"
u.n topropers
als. Tonnie Diiks, Gerard'[ïiu*. en Marti ten Kate.
Toch is het zinvol om je löópiechniei iriiit.Ï t".b_ekijken
en zonodig bij te
schaven zodat het lopen-.zo mifi mogàtijt lott ö
blessures
voorkomt.
;"
Hardropen is een bgïeolno. oie tËire;i ;t-oàieïioe'-r,-rJiï-tdv.risch)
tailoze
malen herhaald wordt.-eij eàr.
afs[and'vËn.5
km
zur je
ongeveer 4000t Dassen maken. Oat l.qiTing--orà-"".n
betekàn1
ooÈ
ongeveer
4000
tanorngen,
waarbij
je krachten van 2.t.t-t ilàr-iÀt-ii;Àffiti,;iint moet
opgevangen.

Het is dus
dat (kreinei-]bui.n i; l;-ïóöpiéànài;È ;ffi;"levorsen
kunnen
ffifl[:il"tju
9.:-].,tfP!^tweging is te onderscheiden in de landing met steunfase, de afzet en
zwaartase.

ÀFZETFÀSE

LAHDING EH- STEUHFASE

Het

STEUNFASE

van belang..dat ie de voet waarop ie land recht vooruit
en onder je
p'laatst. Het oíd"tbuun trangi a'an"
naar beneden. De krachten
worden opsiruns"n"in àË'nanaàn
"ecrrt ïu*"ï.tiàn ,un
ie ;;;a;;
:;ij:t;"S:n.tuno,.nn
"n
De overgrote meerderheid van de hardlopers
-landt op de buitenzijde van de hak
of op de middenvoet- 0p-deze-manier
[àn-oe-'ich.okdemping
zo soepel mogelijk
plaatsvinden' 0e voetafwikkÀiing vinat aan pl-aats
van
dé
buitenzijde van de
hak of de middenv-oet.naar de biinenzijde van'àe
voorvoet.
De
enkel en de voet
j (!q!r) nuu. uinn"n toè weg-. or:t_ wordt pronatie
::ll.n_
lier,bj
genoemd. Door
oeze pronatie tijdens de landing en àiwi[ker
ing kuin;;--dà schokken die
-;;
;ï:i:ff:, :lit::.1, i".rJiijïr,,:?ïÍ "pà.;;Ë; worien, wààraàor d" k;;'
Hanneer de enkei en ui vöàt-oii G landing
en voetafwikkelinq echter te veel
naar binnen wegzakken sprekàn"we
van "ói..f"oà'JiïJ,ï.'"ï{'.idïïp"., die overI

t

is

ZWEEFFÀSE

ichaam

a

proneren lopen een verhoogde kans op het ontstaan van bijvoorbeeld blessures
aan het scheenbeen, de achillespees en de knie. Je kunt overpronatie oD
verschillende manieren herkennen. De eerste manier is om achter een trirAtooàI
te ga.an staan en naar de hak van de schoen te kijken. AIs deze naar binhÀn
yegzakt, is er sprake van , "overpronatie". Daarnaast kun je ou".p"onàtië
herkennen aan de itand van de hak'bij je oude schoenen. De iakken iijr--àà.
naar binnen weggezakt._ In het artikel over "Hardloopschoenen" zal lesórotiÀn
worden wat je met behu'lp van schoeisel aan deze "overironatie" kunt doen: -'

tijdens de ïanding blijkt afhankelijk te zijn van de persooonloopstijl t 1o vindt bijvoorbeeld bii eei minder-heid (10%f ,àn -àe

De..bela_sting

]ii(:
rl_e voet,landing.op_dg voorvoet p_laàts. Deze manier vaà vtíettanaing
is extra belastend voor de'kuit en achiïlespees, waardoor er een verhooqdé
. kans op blessu.res. is. je kunt dus het beste op de hak of middenvóet l;àË;.
hardlopers.

Daarnaast wordt' de_ grootste kracht die opgevangen moet worden tijdens àe
landing mede beïnvloed door het schoeisel 'ei de -ondergrond. Goed titoéitei,
afgestemd .oP- de ondergrond en op het Iichaamsgewicht vàn de hàrdloper it-àji
van groot belang.
Als er onvoldoende d-emping van de krachten plaatsvindt, dan kan dit leiden tot
een overbelastingsblessure of zelfs tot een vermoeidheidsbreukje (stiesifractuur) van b.v.de voet of- het scheenbeen.

AFZET

ae afzet is het van bg.ïang .je voet af te wikke'len over de grote teen. Het
9ti
Iichaamszwaartepunt komt bij -dé
afzet- voorbij het steunpunt." Je zwaait jà
andere been ontspannen naar voren,-waarbij je di knie buigd. Veer bij de afzËi
niet teveel want dat kost veel '(onnodijei energie, *aa".doo. je eïraer moè
wordt. Daarnaast betekent dit edn extia'belasiing voor je àctriilesp..ön,
waardoor een verhoogde kans op blessures ontstaat.
ZI.IEEFFASE

Na de afzet zwaaít ie onderbeen ontspannen een weinig naar achteren en naar
boven richt'ing zitv'lak en daarna weer naar voren om -klaar te zijn uoor Àón
nieuwe landing.
Bij een goede _looptechniek s-te.1n je de lengte en het ritme van de passen goed
op elkaar af. Dit is_afhankeliik van de snèlheid waarmee je ]oópt wördt.
0e armen beweeq ie ter ondersleuning.van de beenbewegin! ln àÀ ióop.ichting
bewogen. De arríeri bewegen tegen_gesteïa aàn ae o"n"n. Hier-door
je àru"*àiïö
'-'---' ga
i
draaien van de romp tijldens d-e ioopbeweging tegen
tlet is zaak om ie spieren
.hangen yqn .dg. sc-hóudérs_,_- armen en handen ontspannen te
houden. Je schouders
hierbjj af , je el'lebogen zijn li.hi gàUo'gÀn àn jà
handen zijn. ontspannen to1 een vuist gehaàt<t.
Je romphouding mo_et je rechtop of licit voorover houden. AIs je teveel met de
romp achter over 'loop kan je (ernstige) rugklachten krijgen. "

FOUT: HOLLE

RUG

ruISTE

LICHÀÀ}ISÍ{OUDING

0m een goede looptechn'iek te kunnen uitvoeren en ook lange tijd te kunnen
vo I houden , zu I je aan bepaa'lde voor'waarden moeten vo'ldoen ! _
gele.ide'lijk aa-n oPl
De eerste voorwaarde ii dat je je uithoudingsvermogen
oop
je
tandv'lees lgop!"
tra'int. A'ls je tijdens een tiaining of wedsirijd
over. Een tweede voorwaarde is
blijft er van-de goède looptechniek vàak weinig-hebben.
oefdat- je evenwichtïg ontwilikelde spieren moet
- Spierversterkende
eningin voor zowei buik-, rug- èn bekkenspieren ziin- van. groot, bglang. .om
te voorkomen! Een derd.e belangrijke
b'tesiures aan de rug en het- bekken
'lenig
bent. Denk niet dat het v-oor jou als
voonvaarde is dat dat"je voldoende
(tàrq; ufstunaj- loper minder belangrij-k ist .Vaak hebben Iangeafstandlopers
blessures in de
it..t verkorte'kuiï- en bovenbeenspíerèn waardoor (onnodige)
uit
rekkingsoefeningen
Éand geweitt woraent Het is dus zaak om iedere training
'in
lezen
kunnen
heb
ie
tà uoËràn. Hoà jà àe iekkingsoefeningen uit moet voeren
het clubbladartïkel "l{armin§ up en cóoling down bii hardlopen".

juiste looptechniek draagt bij aan het voorkomen van blessures. De
snel te
atletièktraiier is erin gespecialiseird om fouten in de_ looptechniekkan
deze
herkennen. Met behulp ,in'specifieke oefeningen en loopscholing

Kortom, een

techniek bijgeschaafd'en onnod'ige blessures voorkomen worden.
33e

PLAMSOENLOOP GRONINGEI{

3/11'90

ls het ln de herfst mool', rustlg veer. Soms ls het ln de herfst
J'1'
slechL, guur weer met veel regen. Zo dus ook op 3 november
soms wabulen,
Yeel
met
nlsselva1llg
erg
weer
heE
was
0p deze dag
tàr, soms àok hagel. Haar Ja, al-s Je eenmaal hebt verkondlgd mee te
zullen doen aan de Plantsoenloop kun Je nlet meer terug. NoorderplantReeds om 2 uur waren we aanwezlg (met paraplu) ln het
soen. ,,We,, zlJn 2 loperS uit de "mlddeuklasserr, d.V.z. de zaterdagook wel oren heeft naar de "snelle Jongens"
groep, hoewel de
gebles"rrd".
van de zondaggroep. IIu was echter llchtellJk aan z'Í rug
seerd, wat nlet l§íam door het lopen maar heE gevolg llas van een ongelukJe thuls, zodat lk alleen zou lopen.
6000
voor mu startte de groep welke meedeed aan de wedstrlJd over
Nlenoord
Loopgroep
de
van
leden
enkele
groep
nog
lk
meter, in welke
onEwaardde, ln d.e (toen nog zlchtbare) groen/nltte clubkleding' Eén
hlervan trad een haardos waarvan de kleur geluk was aan de lucht,
dus grus! Je kon aan hem zlen dat het' hler geen echte ulthoudlngspro"i betrof, aangezlen z'n "gordeltJe" ontbrak'
De flnlsh van deà leden heb lk nlet gezlen, maar volgens mU zat er
niemand bU de eerste 10de
Hlerna was ik aan de beurt voor de start van het laatste nummer:
voorste
de
gezocht
op
plekJe
een
had
6000 meter voor trl-mmers. Ik
gllJparrtj, zulks ln verband met de veelvuldlg voorkomende val- ende
groep,
voorln
mogellJk
zoveel
ttjen. Ik kvam goed weg en bleef
lnmlddels
leek
Het
l1ep.
naar
Je
zo6at Je een reàelqk overzicht had
meer op een crossloop, zo rrat en gllbberlg was alles geworden. om de
6000 meter te voltoolen moet Je wel 4x de "berg" ln het plantsoen
,,bedwingen", hoewel voor sommlgen "bedtlingen" vel een erg groot
Soms

voord bleek? !
Inmlddels vlel de regen met bakken ult de hemel en !íaren de meeste
deelnemers nlet meer om aan te zlen. Vele rrasmachlnes zouden overmaar
uren moeten maken! Enfin, na 0.31.33 uur kwam lk dus kletsnat,
tt
was
vant
,,ultgewoond"
voldaan,
over de flnlsh. Moe, maar
nlet
lnschaEtlng'
mljn
volgens
toch een vrlj zvaar parcours. Alttrans,
Maar 't ls toch ve1 leuk geweest.
Na thuls een lekkere warme douche genomen te hebben en door m'n eega
verrast te zljn met een heerliJke wltlof-schotel was lk de "ellende"
gau!{ weer vergeten. Hoewel, met een zonnetJe erblj loopt het toch
pteziertger. A1 met al hebben ve samen een leuke mlddag gehad.
§

Een lnmiddels veer opgedroogde droaver'

H.V.

I

I

2te

2'i
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i)oor een foutje 1n de krant, heeft
de orga-nisatie van d-e Nienoord.trimJ-oop hijna het Nienoord moeten betegelen, slagbomen, hekken, fÍetsen
en verzorgingsposten moeten weghalen,

-!

oversteekpla.atsen moeten maken en de
mindervaliden ti jd.ens de loop moeten
a.ttenderen op tleze oversteekplaatsen.

i

I

Maar zover is het dacht ik niet ge-

L

komert..t........

Nl'ènoordlrimloop

r

Op 15 december a.s kunt u meedoen aan de21e Nienoordtrimloop.
Deze trimloop wordt georganiseerd.
door de gemeente t-eek, in samen-

werking met de

loop§roep
Nienoord. Het plezier van het lopen

staat voorop; de Nienoordloop heeft

dus geen wedstrijdkaraker. U kunt
afstanden van 3,6 of 9 km lopen.
Dit jaarbestaat voor het eerst de mogelijkheid:u voor te bereiden door
een aantal keren in groepsveöand
te lopen^rainen. Deelname hieraan
is gratis, en u hoeft zich niet van tevoren op te geven.
De loopgroep Nienoord verzorgt
deze voorbereiding op de volgende

,Í;;
gr'i inlic.
I ' (Íafelt
. v@Ía€ .;
*-

mering íf;,
alg. spreek
.kens
.

dagen:
zaterdag 24 november
9.00-10.00 uur

rrgor,z,iening.en

zat'erdag 1 december
' 9.00-10.00 uur
-

inindenratiàèh'
,in.[ret centrum
. . van Leek.,'

zaterdag 8 december

.,

-9.00-'t0.00 uu

De startplek is de parkeerplaats
Nienoord. Voor eventuele wagen
kunt u contact opnemen met dhr. J.

Meyboom

van de

loopgroep

Íeivèns'zullen visueel gehandicap-

ten'doormiddel van {ooproutes

-

bes-laahde uit geleidelijnen (ribbelte-

gels)-hun weg kunnenvinden inde
gen'oemde straten.
Het.is,belangrijk dat deze routes vrij
zs en blijven van obstakels, zoals
bijv- fietsen en waren die uitgestald

worden.
-Qversteekplaatsen worden ganarl(i:erd doorrubbertegels díe de minCprvalide attenderen op de oversteekplaats.

commissievergadering
II
,.,1n het

,

gemeentehuis van Leer.

volgende openbare v'
gehouden:

'de

Maandag.í9 nov<

í9.30 uur de i

mene on

El€

i,

'

"--'"

.

van l0.ov

a!
-

iu-

t'.xt' '

,

Het cghtrum van l-eek krijgt vborzieningeh die de toegapketijkheid voor
mindervaliden veódteren.
ln december a.s. zullen 't Piepke, de
Bg.9weg, de. Schreiershoek en de
D:iÈn (noordzijde) vooaien zijn van

op- en afritten voor rolstoe§ebruiTevens zullen visueel

ten door middel van looproutes
bestaande uit geleidelilnen (ibbette- hun w-eg kunnen vinden in de
straten.
is belangrijk dat deze routes vrij
zijn en blijven van obstakels, zoals
bijv. Íietsen en waren die uitgestald
worden.
worden gemarrubbertegels die de minattenderen op de over-

upectaalzaak in
woninginrichting

Tassenhuis

en

I

DONKERBROEK

slaapkamers
De Dom 50

1

TASSEN
SPORTIASSEN
KOFFERS
PORTEIVONNEES

- Leek - TeL ll333

KORT

Tolberterstraat-18 - LEEK - Telefoon 12246

\

\

CAFE restauranr-stijterij,DE \ryAAGt'
. SÍeenaclle inrióting - Ruime parkeergelegenheid
. Speciatiteit: DrenG kofÍietaÍet in sijt
. Zaalaccommodatie van 20 tot Soo'personen

.

Catering service: verzorging ran dranken _ hapjes _
barbecue - complete diÀeri voor alle feesen
J.P. Santeeweg 15, NIETAB teleÍoon
en gelegenheden
05945_12563

U HEBT 'N
IDEE

h/IJ DE TEGELS,
tl
IdIJ HET SANITAIR
neem geen beslissing
over tegels of sanitairl
alvorens met ons van I
gedachten te wisselen.
Dat kost niets en Ievert- veel- op. yerfrissende adviezen,eea unieke kollektie etc.
en..zeer gunstige pRIJZEIí! ! ! ! !
i

TEGELCENTRALE TOLBERT BV
Te1. O5945-15782
Leuringslaan 40 - Tolbert

I

|

'n Terechte keus
als het gaat om
prijs en kwaliteit!
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sporlcenlrum

ALEXSTAAT
De Dom 38 - IEEK

Te!.05945-128,20
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