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56-1 935r AK Leek
telefoon 05945 - 183m b.9.g.05945 - 12858

voor al Uw autoschade
{-

schaderegeling met de verzekering

)F

eigen ophaaldienst

)Í-

voor vervangende auto kunnen wij
.zorgen.
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Tl-tdens onze iedenvergaierit-]qr lrerri besioten. dat alle trainingrerr
vttrot^tàdtr zouden stai-t,en vdrraf .,camprng llesterheerd" i.p.v. vrlfrar
,ie P-plaat-s vàn Nienc,orr:l.
Ée nreuwe s-uartplaats is reeds bi_i ai ()nze aKtieve leden bekerrd
en oe lr-:t:ati.e .bli:kt goed gekozen.
iir-1 her camprngseizoen r,reer geoperrd is. en de liantine constant
beruarra worclE. is het voor ieCereen gemakkelijk om na de trainrrrg
È./en ifinrren te wrppen vool^ een kt:,p koifre of een verrrissing.
uoi.; i:an er van de rciletten en de doucnes (a f :l_,00) gebruik
.:emaal<t wol'oen.

in de gang konr. birrnenJ<ort een prikbord bestemd vooï- onze
ioopgroep Le hangen.
H:.err-,p zulien drver::e mected.elingen en veel wecistrÍjdinfornatie,
be::temd voor alie leoen. konen te hangen.
De Íamrhe rËr.lftiils staat voor ju1lie allemaal klaar, dus loop
gerust even binnen Vocrr een cirankje or een praatje.
q_-,1'_-

'--in.-,'_-i-

L'n.i:n

up velttoon van _ie lrclCIaàcsehapskaàrt kun _ie bi_i Sport Score
ltjFo rror1-1lrqf krr_iOen r..rp eile sporrarttkelen.

Deze

De

keer eerr trainingsa,lvies.

Roderr

is. dar er vrlj veel -wedsrri_rden worden geiopen, op
ver-scrrillencie r-1ar-a's elr plaatsen.
's i.laarroa§s. *Èrr rust.1(:Íe herstello:,D. tussen de B en L2 km.
Drnscilcrs * 15 rÍrirr. lrll.jFlen. hierna kort rnterval, tussen de 2t-)0
en 5u,ri me-ter- Dar-l'"e's ,.reli:k als de temË.t:, afstand- Drt l0 keer
hernarerr. en .r-5 inln. ulloDerr.
ii,:';,-sdu*s eert dt-n-lt-l.rclp r-Lls;sien de l-0 en 15 kn.
Lrt,nr-rerriags een citrur-iooD rran t 18 krn.. hrerin 30 nin. tentrr-r.
rfirrnliftiài vornen van 5 min. en max.2 keer 15 nirr.
Vr-rloaqs een lange ctunl'ióop tussen de 2U en 35 km.
zat+r'ciarrs een hersLeiiaöF, rran t r uur. _re kunt de vri_idag en
zritert.laq trarning ook wisseirn.
rederr

itoere.
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Leekster Lente Lcop iigt aI lreer achter ons. Ook dit keer
!Íaren de weergoden ons bi-izonder gunsLig gestend en lrerden door
velen persoonli-ike records (p-r.'s) gelopen. Ook in de pers Iiet
rDen zich over het algremeen lovend uit over zowel de Ioop als de
organisatie.
Hei verni.euwde parcours vras voor velen een verbetering en
gleiukki.g was ook het publiek weer massaal aanwezig. Voor de
iopers en loops1er's werkt het. pubiiek erg motiverend en
stuulerenci. tenzil .......
De

ilec huidige stichtingsbestuur. zal nog uitgiedund worden oln
verschillende redenen.
Í,re hererr Àb Fíerria, Àlbert SchurÍng en Leen van Wijk die de
parRoerscolnnÈSte Vornden, hebben aang:egfeven te willen stoppen.
De rnensen van il.V.ir.V.-Rapirl.itas n.l: Gert Everts, Jan Jongrejans
en hrm voorzrtter Jan I'iiltjer stoppen omdat de Loopgroep Nienoord

rie orqanisat-ie overneemt.
De v,>or=itter van de Stjchtj.ng Loopsport Siep Schepel stopt ondat
hr-i vindt dat. na 5 jaar een nieuwe voorzitter voor nleuwe
impulsen itan en moeL zorclen(Seiukkig hebben allen toegeze!Íd op de achtergrond" beschjkbaar te
zi-'rn. Hanneer daartoe noodzaak zal zijn.
Hans v. Leeuwen en Peter Hondebrink hebben zich inmiddels
aangemeld en aihoewel we verwaqhÈen dat ze zeer veel capiciteiten
heb-Oen, zouden we toch nog graag een aanta.L nensen hebben die nee
r+iL1en denken in de Stichtingr.
Hec stjchtingsbestuttr komt geniddèId 1 keer per maand bijeen en
werkt volgens een gedetailleerd draaiboek.
l{ie meldt zich aan?
Helaas waren er ook een aantal negatieve aspekten te noteren brj
de vr:fde Leekster Lente Loop.
Een .ran cie neis-res bil rLe scholierenloop knam zo ongelukkig ten
val. <iac ze haar arn op 3 plaatsen brak.
Oc-r bleken onveriat-en vele tassen in het -orynlokaal naqrezocht te
hebben en hacidÉn ze utt een aantal tassen spullen neegenomen.
Ond.anks deze Legenvallers is de aanvraaq voor de zesde Leekster
Lente Loop ai weer d.e rieur uit en hopen we ook voor deze loop
ïreer een beroep op de vele vrijvilligers (ruin bOl) en de
sp+rrsors te kunnen doen. Want zonder hun is een loop van deze
olnvan{l nlet meer

te

or(Iani.seren.

Anxo öriciirrq
{':tihcnt:.-,q
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In dit jaarversiag was orrduidelijkheio over de kost^enpost
"Lrairre:'s". Hrer-rn rrlal en alleen de geldeiijke overmaklngen
opgenonen. De verEr-,ecirngen van de Contrebutie en de wedstnjcien
!íaren eï- rrtÈt- ln opgenomen. l'íanneer dit omgezet zou zl-]n ln
bedragen. dan komt cirt bi.-'tna op het begrote bedraq uit.
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D e a erenigings hardloper

Nlrz

"rf,§

De verenigingsloper is een gezellighcidsdier- Het is zo
iemand dic het leuk vindt met de meute mee te lopenHij houdt ervan na het trainen cven met een paar andere verenigingsleden rustig een paar pilsjcs in her buurtcafé te nuttigen, terwijl het gesPrek bijvoorbeeld over
Kces Dijkstra gaat. Het gaat er dan voornamelijk ovcr
hoc graag Kces ecn pilsjc drinkr zondcr dat dat hem crvan wcerhoudt af en toe een belangrijkc racc te winnenSoms op ecn avond vcrlaten ze het café in dc overtuiging dat Karel nooit één wedstrijd gewonnen zou hebben als

PÀRK

,.4

hij zo nu en dan niet wat ellebogcnwerk had ver-

((

richt.
De hardloper in clubverband traint gewoonlijk na z-'rr
werk en loopt zoh 50 km pcr week- Hoewcl hct hem

4
\\

4

veel moeite kost, is hij echt enthousiast en doet hij aan
iedere wcdstrijd mec.
Hij zou zelfs van zijn ziekbed oPstaan als de jongcns
hcm vroegen aan een wedstrijd deel te nemen.
Hardlopen verschaft hcm méér dan alleen ccn cxcuus

om uit tc saan en ecn paar bicrtjes met de jongens te
drinken. Hct is ook ctn excuus om zijn vrouw en 2,5
kindcren even niet te zicn. Aangezicn hij gecn bijzondere sncllc of socpele «Jenker is, verschaft hel hcm bovendien ruimte voor wat onordelijk gepcins. Er zijn
zclfs momenten waaroP hij bijna een echte filosoof lijkt
- gewoonlijk gaat het dan over Kees I)ijkstra.

VEU TE. PC+IIE(FLQ".

È

Gekleed in een trainingspak dat doornat van het zweet is, met bijpassende hoofd- en polsband, in een grijze plastic vuilniszak of in
een sportbroekje met merkembleem duikt de marathonloper op
uit de vallende schemering om kleine kinderen en honden schrik
aan tejagen. Lopers hebben een eigen jargon, een eigen, weemdsoortige manier van uitdossen, en heel specifieke gewoontes. De
meeste - zo niet alle - hardlopers zijn op de een of andere manier wel masochistisch aangelegd. Die Knotsgekke Marathon is
verplichte stof voor marathonlopers, hun partners en toeschouwers. Hardlopers laten zich niet rveerhouden door overstromingen, ijzige koude, een kernexpolsie of het hittepunt van het heelal; ze redden het tegen de verwachting in en weten de eindstreep
struikelend te halen.
In dit boek makenwekennis met Het Pantomimepaard, DeWitte
Reuzin, De Schuifelaar, De Verschijning, De Man van Staal en
vele anderen.
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voor 15 juni,

in de gaten! WeJ.I-icht wat rrreemd. zotn
oproeD a.aÍr actieve sËorters, ma,ar d.eze keer mag het.
Het atletiek-Grand-Prix-circus gaat n.1. weer beginnen.
De eerste vred.strijd" is op19 mei te Sao Pau]-o, dan op 25 mei
San Jose, 4 juni Bratisl-a\Ía, 9 juni lÍloskou, 27 ji:nÍ He1sinki, 2 ju1-i Stocldrolmr.6 ju1.i Oslo, B jÈ1-i I,i1le, 10 ju1.i
L,ar.sarrne, 12 ju].i londen, 15 ju].i Nice, 17 ju].i Rome,
28 jul-i New York, 3 aug. Monte Car1o,'l aug. Ztirich,
B
.: sept. Keulen, 1O sept. Berlijn, 13 sept. Brussel. en tle
' finale is in Bareelona op 20 september,
Het jaarlijkse internationale atletiekgala van Hengelo, ilat
is opgenomen in cLe reeks voor tle Grand.'?rix, word.t op
'' niet
2, juni gehoud'en.
Hou

het

TV-programma

,,DIEFSTAL'
, ,Ttoe.n ik

zaterdag 23 maart, na:

*g;hplvu.marathon bij de,
íi_f
Leekiitëflenteloop, doorde
. kwnÍn, riepde

'

and.ers

heb het zell gehad
maanden
voor
de

was hier roo f
geen ]cLrnst,

:

door dieven'-die sóijnbaar. onC*toord hun.wtrk kondeu doen
Ook ik was wat geld kwijf waar. mee ik na aÍloop nog wat drinken

:'

meest
over atlete Elly

ben ík bl-ij dat de
-dames bij ons.niet
za hard 1.openl'

.Toen ik daaóver bli'een van de
: o.rgtlisatoreD mijn beklag deed,
kreeg ik te horen dat or e€u brief,
je op de deur had gehangen: geen

waardevolle dingpn in je tas làten
zitten- Nu bad ik geen-echt waar6rrells ílingen; maar het is toch ts
gek {at iedereen de kbns krijgt in
je privésptlÍen te graaien, tíét of
niet waardevol. Vorig jaar in Haren gebeurde dit ook- Waamm
naast de wedstrijdcontroleurs
geen toezicàt bij de kleedkamers
of desnoods deze op slot zolang er

geen rnerrsen àan het orirkleden
zijn- Jrrict tïlens het sporÈen ge.
beurea deze dinÍren--

Groningen, "À.

PIETERSMA

c'i-a:: d-e

kunstroof in
het van Gogh ,

school verwacht werden- Ze fregen nog eó ftiÈassins. Nou, àj
waren niet do enigen In de kleedkamers en de sportzaal" waar rnenigpen 4ch'hsd omgpkleeè warenrtvcle tassen weer-doorzocht

Rogpt u
maar,.r.
geen
de

finish

speaker net om dat
de wedstrijdcontroleurs nog in de

.

|

Mijn hobby: Marathon lopen.
Beste mensen, ik wil graag wat verteilen over mijn
hobby, het hardlopen. Omdat ik binnenkort 12,5 jaar op
de afdeling Repro werk, zullen de meeste mensen mij
wel kennen als hardloper. Mijn naam is Peter Schippers;
ik ben getrouwd met Gerda, en samen hebben we twee
zonen, Mauric en Mark, respectievelijk 8 en 10 jaar oud.
Het was in de zomer van 1984 toen onze overbuurman,
die marathonloper is, tegen mij zei: Jongen, waarom ga
je niet wat aan hardlopen doen, want je groeit zo nog
dicht. In eerste instantie dacht ik, man waar bemoei jij
je eigenlijk mee, maar van het één kwam toch het ander.
In juni 1984 ben ik begonnen op een hardloopschema
van hem te trainen: eerst wat wandelen en daarna wat
joggen. En zo werd het allemaal onder begeleiding rustig
opgebouwd. Ik liep al gau\M mijn eerste 10 km wedstrijd,
waar ik zo'n 55 minuten over deed.. Later zijn wij met
vakantie naar de camping Mooi Bemelen in Zuid
Limburg gegaan. Dat was niet zo plezierig want ik had
namelijk het genoegen om daar door een glazen tafel te
vallen. Veel pezen in mijn arm raakten daarbij doorgesneden, waardoor ik bijna een jaar uit de
roulatie ben geweest omdat ik mijn vingers niet meer kon gebruiken. Ik voeide
mij niet echt ziek en toen ik aan de GAK
arts De VrieÉ vroeg of ik wei mocht lopen,
zei hij dat hij daar geen probleem mee
had, zolang het de genezing maar niet
belemmerde. Zo werd het lopen een leuke
afleiding voor mij.

('

Omstreeks december werd er een idee i
gelanceerd om voor een goed doel te gaan
lopen van Maastricht naar Pieterburen.
Die afstand was 420 kilometer en moest
in 6 dagen worden afgeiegd. Na heel veel
keren daar over te hebben gesproken,
vond die zware loop plaats van 4 ttm g
augrrstus 1986. Het doei dat werd uitgekozen was de Zeehondjes van Lenie't Hart uit
Pieterburen. Vanaf l januari 1986 t/m 1 augustus 1986
werd er in totaal zo'n 430A kilometer voor getrained. In
het weekend liepen we op zaterdag afstanden van 2 x 35
kiiometer en op zondag nog een keer, om toch die duur
in de benen te krijgen. We kwamen gemiddeld op ruim
150 kiiometer in de week uit.
Zondagochtend 3 augustus werden we uitgeleide gedaan
door de familie. Daarna gingen we met een busje.rru.
Maastricht, waar de eerste 5 kilometer werd meegelopen
door de oud-voetballer Witly Brokamp. Hij zou *el eens
even meelopen voor een appel en een ei, die wij ook symbolisch kregen overhandigd. Zo liepen wij dus Z0 kilometer per dag, verdeeld in twee etappes van 35 kilometer.
Op zaterdag 9 augustus werden wij feestelijk onthaald
in Pieterbrrren, waar we bij binnenkomst al een symbolisch bedrag van f 10.000 konden overhandigen. Het uiteindelijke bedrag dat we hebben binnengehaald was zo
ongeveerd

f

14.000.

In lgBB kreeg ik last van gekte: ik

wild.e de ultraioop inWinschoten wel eens doen- Maar, dan wel voor een goed
doel. Zaterdag 10 september, om 5 uur in de vroege ochtend, ioste de burgemeester van Winschoten het start,"hoi voor de 13eh.un van Winschoten. Aan de start verschenen 87 deelnemers die allemaal hetzelfde doel voor
ogu., hadden: de 100 kilometer te volbrengen. Ik zou in
dËze run lopen voor het goede doel Unicef voor de
t Àg"" in^Atrika in BurundieJijdens deze run werd
lf. ofa" fiets begeleid door Hans Top. De eerste 5O kiloin
*"Ér leverden !u*tt probleem op en werden afgelegd
3 uur en 53 minuten. Hopelijk zouden de voigende 50
kilometer net zo gemakkelijk verlopen- Jammer genoeg
was dat niet het geval- Ik had Winschoten nog maar
amper verlaten, óf ae eerste problemen meldden zich al
uu.rr. Mi5n bovenbenen begonnen langzamerhand stijf te
worden en naar mate de wedstrijd vorderde, werden
mijn benen steeds zwaarder- Na zo'n 5 uur en42 minuien toirreerde ik op het 70 kilometer-punt' Daar heb ik
me laten masseren, waarna het allemaal wel iets beter
Oproep uan Peter om hem zo aeel moge-

lijh

te sponsoren-

gr"g. Na al diverse kerenlapot te zijn g-egaan: kwam ik
Ëirà"tl5t aan op het 90 kilometer?unt- Maar dat kon
mij heËmaal niets meer schelen- Ik moest en ik zou
,ruàr Winschoten, al zou ik ook onder de graszoden door
moeten lopen; op naar die 100 kilometer gï-ens waar ik
uiteindelijk vooi gekomen was, niet waar' Op egn gegeven momónt hooràe ik Harm Noor, de speaker die het
hele gebeuren op een geweldige- manier promootte ' Zo'n
100 Àeter voor àe frnish werd ik overstelpt met bloemen; als zoiets gebeurt geeÍt dat je een geweldige voldoening. Ik kwam 6innen op een-eindtijd,,11 8 uur, 56
min"uten en 45 seconden, goed voor een 23e plaats in de
totale rangschikking en goed voor een 13e plaats ais
senior.
Maar het belangrijkste van dit alles was dat ik f 1.125
had bijeen gelopen voor het goede doel (unicefl: een project in But,i.ralà in Afrika- Daarom zeg ik: mensen, durf
in beweging te komen. Iedere kilometer kan een leven
zijn. Deie ,i.".rr"n moeten steeds steun blijvel houden.
Ik wii graag alle mensen hartelijk bedanken die het
mogelljk hóben gemaakt om mij voor dit doel te
sponsoren.

P Schippers
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Leerveilig autorijden bij

Doe-Het-Zelf Centrum

Veninga's
Riischool

ZÏIIDERVETD
Vooraluw: Hout, Verf en

Gereedschap
LEEI( rrnrvrrczq-zs.rgl0

59 45-

NIETAP
lsaàc v- Ostadestraat

l 2l

3"1

tel- 05945-13062

Bs

lsaàc v- Ostadestraat
Tel. 05945-12257

26, Nietap

GRATIS THEORIELESSEN

Tolberterstraat 16
Leek

Ko

Te|.05945-18236
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kantoorboekhandel
kantoormóchines
kantoormeubelen

most hst
maar afwachton,
maar van uw
Echto Bakker
&

gaan ze er attijd in!

arend

g§'ffia

Kanaalslraat 52
9301 LT Boden
Postbus 248
9300 AE Roden
Teleloon 05908-12088

Hoofdstraat 3e Toboít
Teleíoo<t G5945-12428

Wij zijn enorm gesorteerd in:
* Behang en Wandtextiel

* Flexa Lakverven Couleur Lo cale
* Geta Bever Beitsen
* Duplicolor Spultbussen
* Teoílux Autolakken
* Glas
* Thermopane glas

Hrri sboudeli

MENGMACHINE DUIZEND KLEUREN
Ook voor al uw Schilderwerken lnlilsten.

.0rtikelen

en verhuur van machines waaronder

arketschuurmachines

Spe

v,e

elgoe

jke

en

d-

rtrOUWd on VOO rde tí,

kunt U terecht bij

Koop al uw

1í

Tolbertstraat 77 - Leek
telefoon 05945 - 12328

aardappelen,
groenten en fruit
bij

Fa. v. d. Velde

AÀ/Ö

De Dam 15 - LEEK - Telefoon 12180
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Oogrnetlng - Konlaktleluen

't Piepke P - ggsi

AH teek

Speciaal Yoor het opmaken van

fruitmanden

i
I

schoenmokerii en sleutelservice

fotoservice leelr

,DE.LI

l-Iinhelcantrup Dc Liehcbloo
De Schans U 9351 AZ Leeh
Tel : 059{5-18202

T I-UUR

EKEBLOM'

FOTOSERUICEI

! FILHS!
§ PASFOTO's !
r FOTOALBUMS I

T INLIJSTSERVICE
T FOTOKOPIEEN I
T BATTERIJEN I

!

De Schons
!

l4o,

9351 ÀI leek

REPARATIE-SERVICE

E VAKKUNDIG ADUIES

I

!

Te!.05945-17561

GEEN HAASTWERK I'{AAR SNEL VAKI^IERK

Ookwii zitten niet stil ...
U houdt niet van stilzinen- De Rabobanli evenmin- Ook *ij bliiven het liefst volop in bervegingOrn onze dienswèrlening op peil te houden- En om
het u nog makkeliiker te maken.
T"oheeh'teder een goede
reden om aktief bejs te ziin.
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TIMMEB- EN AANNEMEBSBEDRIJF

Q"br. q.D. en W. Tlut
r
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Nieuwbouw
Yerbouw
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Bliiftaktief.

Onderhoud
Renovatie

{.-?

L E E K - TeleÍoon 05945-12212

I

SMIDTS B

l

TOLBERT - RODEN
ï,

Producdorog 20,

oóea5-12400

l- 069G-tGA56

Oldobcrtwcg
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OffÍcial Ford-dealers

Oogmetlng - Kontaktlenzen

't Piepke2 -9351 AH Leek
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:05908-19185

a

I

Bontebok?
De i(nipe?
Plaatsn.rmen, die jullie waarschi jnli jk net zo veel zeg:gen dan
M.:rtin en inij enige tijd geleden- Edoch, nu staan ze bij ons
in het geheugen giegirift als passag:es bij de Ha}ve van l*erqezwaagr. ZegL àeze nàam ook nog: niets? Welaan het hele zooitje
ligË iets ten oosten van Heerenveen'
wij reiaen waren hierheen gesneld, alhoewel gesneld, ik was aI
iang b1ij, dat het oude brikje het weer eerrs had gered. Nogf-

maals hre lIaren hierheen gesneld otn een halve Earathon te
lopen- Ik als trainirigr, Martin in een pogrÍ1gl oro zijn ffi te
ve;beteren. Het hele Jan Kooistra circus oftrel 5V Í?ieslard
was aarulezig net aIle irEiredienten vandien: een kalkli jn
erg.ens op d.e openbare weg, voldoerde verzorging orxlerweg,
zcaLs altijd op de meest onverwachte plaatsen, thee en soep na
afloop. Josefien bij de inschrijvingi en de uitdelilq van de
befaamd.e heririneringen (hier noet zij toch tenmirrste horxlerduizepd. van aangeschaft hebben) en Jan bij start en finish- De
caravan had het begeven en was tijdelijk vervarEen door een

i

aarÈrangier (Jan is op zoek naar een Ïrusje)
Na d.e start eerst een rondje om een voetbalveld, waar de jeugid
rogi dnr)< doerrde was en toen de weg op- In het parcours was een

verhard. fietspad. opllenonen, waar langrs hectometerpaaltjes
storrden. Àl1een was hecto hier vertaald in deca. Vervolgens
kon ik mi_i niet aan d.e indn < onttrekken, dat hier allerlei
paa).tjes uii heeL F?ieslan1 doort een aan de beerenJcurgr ge-

raalrte wegarbeider liaren neer gezeL: l-0-Blo, 18.40, 7 -+n
enzovoc,l-". Ik was aan het eird. van het pad de wanfloop mbij.
Vo}Eend.e c1l]iositeit waren de vee-roosters: hÍer kon je bijna
net je g:ehe}e voet tr:ssen gieraken. Mijn naat 46, door arderen
ook wel mqlel zeeschuit genoemd, hebben niJ gered van een
zd«ere onderganq. Gewoonlijk vird. je bij zulke wedstrijden
aanduidirgen bij iedere 5 km, echter niet hier. De eerste 5
was noq aanwezig, doch d.aarna was het na B en l-l- km- Dit

vereiste forse rekenpartijen in nijn door a:urstofgebrek
geieisterde grijze cellen. hr potverdrie nauwelijks bekonen
ven a1 deze kwetlingen stond hetzelfde fietspad net zijn
jrrmiddels berrrchte flECTOmeterpaaltjes voor een tweede keer op
het menr:. E}'r. orrze tijd was l- ur:r 35 rninuten en 50 seconden;
we kwamen g:ezarnenlijk over d.e finish. Voor Martin irderdaad
een

PR.

Eigeniijk

hebben we toch wel een leul<e loop gehad'.

C*p

BLESST]RE BT]LLETIN ATLETTEK

SCTIEENBEENIRRITATIE

Een van de mecst voorkomende overbelastin$blessures bij hardlopen is schecnbeenirritatie. A-oderc
§snamingcn voor dezc aandoening zijn onder mcer shin splints atNetes <hin, springschenen en
periostitis of beenvlieson8tekino

De pijnklachten bevinden zich over het algcmeen in het ondcrste

?.f3 gedeelte van

hct

onderbeen,

vooral aan ds 6iongn-ijde van het scheenbeen-

OORZÀKEN VÀN DFZF BLESSTTRE ZUN:
Meestal is een samenspel van factoren verantwoordelijk voor het ontstaan van de klachten.
- een te snclle opvocring van tempo enlof duur van de 6einingcn in het begin van het seizoen of
na een herstelde blessure
- het veelvuldig uitroeren van springoefeaingen of andere vonnen
van éénzijdigc training
- het lopcn op ccn haràc ondcrgrond (asfalt, beton) is gonbinztie
met slecht schoeisel
- lichte voetafwijkingen (met narne een doorgezalÍe voetboog en
ondersleunlng
naar §i1ags gcknitte voeten) in combinatie mer slecht schoeisel
van dè voetooog

HOE YOORKOM IK SCHEENBEENIRRITÀTM
Doe een goede narming-up: loop 5 minu.ten rustg itr en voer daarna in ieder geval de volgende
rekkingsoefening uit:
Zorg voor een goede lnaisinosspboux verhoog niet te snel het tenpo en de duur van de
6ainingeu Het verdient aanbeveling eerst de duur van de trainingcn te verhogen cn pas later
het tempo.
Een tip voor beginners: het is beter om per week 3 x Z) minuten te lopen datr 1 x 60 minutenVermijd langdurig hardlopen op een harrle ondergrond, loop liercr op een zachte ondergrond
(bospad).

Draag soepele, goed passendc, niet te ruime loopscàoenen met een schok- dempende zool en
een goede 6a6[66[gnning van de voetboog llanngss de voeten de ueiging vertonen naar binnen
gs knikksn, gebruik dan schoenen die dit effect (noverpronatie') tegengarn Een goede sporeaak
kan hier- voor adviseren.
Leun het lichaam naa, voíen en druk
ook de heuoen naar voren en
beneden. Het achteÍsle been btiift
gest ekt met de voet plat en recht op
de grong. Voet hoe soann,ng rn uw
kuil ontsEar: 20 - 30 seconoen
vaslhouoen en 2 à 3 maal herhalen.

pronale van de voet

Probecr met de juiste techniek te lopen, waarbij de voeten rccht naar voren wijzen, op de hak
wordt gelend en de voet goed afgewikleld wordt.
De beschrevep lskkingsoefening moet ook worden uitgevoerd in de coolingdowu na iedere
wedstrijd of training. De cooling-down kan verder bestaaa uÍ rustig uitlopen eE enkele
losmakende, ontspannspds 6sfgningen die evenmeel ook oudcr de doucbc gedaan kunnea
worden.
Doe e:rtra kracfutr:aining voor de voeöeffers.

WAT IS ER AAN TE DOEN?

1. Rust of

vermindering van de tijdsduur cn snclheid van hct hardlopen- Het is irnmcrs een
Bij pijn klashren niet doorlopenVocr alle bovenstaande pnrentietips uit rnct vooral vccl aandacbt voor de lsLLingsoefening.
$y'anngsl d62g mzarrsgclen niet de gcwcnstc cffecten oplarcrcn, ga dan [innga 4 wekeu naar de
huissrts of in ovcrleg met deze naar een Sporhedisch Advies cetra:un (SMÀ).
Ook §rsiotherapeutische -"atrcgclcn, waaronder het tapcu yaa dc voet, kunncu de klachten
helpen vermindercnoverbelasrin gsblessure-

L
3.
4.

Bij het samenstellen van de tekt werd door de Ki.{AU gebruik gemaalc van de blessurebullsrins yar
de Gelderse Sport Fedcratie
Naderc informatie over de SMA-'s is te verkrijgen

tel

08308

-

bij het NJ§.G-L

2

(.

219{34

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie
Bondsburearq
Richterslaan 2, 3431
Postadres:
Postbus 567,

Y§

AK NIEUWEGEIN

AN NIEUII/EGEIN

TeL 03402 - 324?§

VER-qI.AG

V}N DE UARÀTiON 'rÀN trrNORL 17_3_LggL

L7J-L99L s'moloens

om zeven liep d.e wekker af .
we om l.:wart voor acht zoud.en

fe bedceiirq 'nias tlat

vertrekken richting

Schoorl
waar de Marathon iooest worden geiopen.
Ctnstreeks een uur of tien half èlf kwanen $re aan op de piaats van bestemmin_q.
íh 11 uur 45 vord de start tran rLe haive narathon plaatr raarna ik lat.er hoorcle
dat c'ck jans daar aan meed.eeel en een keurigre L ut.lr 27 noteerd.e op het ic,odzwar
e

parcolrs

C'rn 1-2

-

uur precies

mar-athcrn.
ben vcx:r

rrord.

de

start plaats'roor

de 30 killometer en de hele

Ik
zicht-ig op een schema van 2 utr- en 50 minuten gestart d.aar de
'roorbereidirqr niet verliep zoals ik alti jd gewerd was.
Na een kíIometer of twee kwamen de jongrerrs van de dertig kilometer d.ie een
eind terus waren gresLart aI achter op, knoopte ik .,ru. é"r, gesprekje
met
ome clubgrenoot Ronaid Nihot die na ik later hoorde èen zeí joede ti aan
jd
had g:eiopen op de derr-ig kiiometer een tijd van l uur en 46 minuten en 47 sec.
en daar mee een zeverde plaats behaalde op de dert.Íg kilometer.
Ik kwam de 10 kilometer door in orneveèr 3g .., half minuten en de 15 kilometer
t-'p precies een Llul^. 20 kilometer in l uur^ en 20 min op naar d.e 25
kÍ1m. d.ie
kwan ik door in l- utrr 41. de d.ertig km in rlim 2 uur. en de 35 km in 2
uur en
?2 min. de 40 km in 2 ur_u en 45 min de eindtijd was 2 uur 53 en 52
sec.
achteraf had ik misschien beter kr-mnen uitstappen maar daar train ik niet voor
<>n rrit te stappen maar wel om hem rlit kunnen 1open.
Pelei^ schippers

'amrit Schoorl

waar het goed io:pweer

was

BERICI

T UTT DE ACHTERHOEDE.

Leekster Lentse Loop, 23 maart 199I.
Deze keer loop ik voor hec eerst a1s KNAU lid

roee.

Bij de start blijkt er een speciaal vak voor dit soort leden
gereserveerd te zíjn, mooi vooraan, dat is lreer Eeegenonen.
Nu ik "officieel"
loop, blijk ik bij de veteranen 2 te
boren, een vrij exclusieve club want bij navraag hoor ik dat
er trurar 12 wedstrijdnrs. voor deze groep zijn afgegeven.
EeÈ is prachtig r{eer, ik loop in korte broek en T shirt.
Ad staat naast me en probeert aI vast een stukje te regelen.
Voor je het weet heb je een vaste rubriek in'De Droaver'.
Misschien kunnen we samen lopen.' Maar nee hoor, na het start
schot gaat hij er, uret de rest, als een speer vandoor.
Moei.lijk om je eigen tempo te bepalen in een eerste ronde.
Voor 'NIENOORD" kan ik Alie nog een goede L.L.Loop toerÍenaen
Ze komÈ laEer a1s beste niet KNAU loopster over de eind-

il';::rti"t;3ïl"nÏli"Ï1" voorbereiding slechr geweesr is.
Sinds Egmond is het constant sukkelen geweest rnet B'n linker
knie. Vanaf begin maart is dat over. IVat het gelreeat is ?.
De voorlaatste week er nog even voluit tegenaan; drie keer
16 kn- ríaarvan 1 keer in het bos en op de hei van Bakkeveen.
De laatste $eek een paar trimloopjes.
Als ik na de eerste ronde de P plaats opdraai zie ik nog net
een aantal groene broekjes richting startlijn snel1en.
De eerste 5 ku.
tijd
2O,... min.
Dat is snel.
t+2, . .. min.
De l0 kro. tijd
Dat kont vast door de nieuwe Nienoord jury leden. Ik zie
Jan II. en Taco druk bezig bij de startlijn;
Ze hebben zelfs
nog tijd oI! me aan te moedigen.
Ad ben ik dan inmiddets al voorbijgegaan, was het in de I'
of in d.e 2' ronde ?.
De derde ronde. IIet gaat nog steeds goed. Nu m'n P.R. van
1.38 maar eens verbeteren.De blik op oneindig en desnoods de
atraatstenen er maar uiE. De slinger over het P terrein is
een hele verbetering. Wat lagen die klinkers in het dorp
altijd scheef.
De 15kro. tijd
64,. ...min. Dat gaat er op lijken.
De laatste ronde , ríat doen m'n benen zeer I I t I I
Voor NIENOORD neemt iemand foto'sg Van nij?. Pas de laatste
meters zie en hoor ik dat het onze zoon is. Hij draaft een
eindje Bee, moedigt me aan. Vraagt hoe het gaat. Eij moest
eens lreten. IIet leidt in ieder geval even af.
Langs het teekster Hoofddiep lopen, met z'n drieen, Trijnie,
Marga en Grietje, ze moeten nog een ronde.
IIeE laatste stuk, hrat duurÈ elke 100 meter lang. Dat is me
BeÈ de training nooit zo opgevallen.
ETNDTIJD 1.32.15 llll

l{at een tijd
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Van Klap tot Klap
Musselkanaal..r'Stad.skarraa].-, Tweed-e Paasd-ag, de van K]-ap

tot Klap1oop. Zonder veel tonpers;' de organisatie \Mas
(nog) niet in staat fl-ink over d,e bmg te komen.
Ook hier weer hetzelfde ge1,azer; de réde1.oze hord.e tot
achter de sta.rtstreep proberen terug te duwen. Toen dat
ori een aantal. meters na gel-ulrt wa.s, kregen we het optreden van een urethoud.er. Praten a1s Bmgmalr maar schieten,
ho m?zr, lïij ri-en nog zoiets als "oD uw plaatsen". Nou,
dat stonden we a11ang. De meute nam het initiatief
en
stormde er valdoor, een ontred.d.erd.e wethoud-er achter1at end.
De 10 k:ioneter voercle van d.e IJzeren Kl-ap in l\{usse}kanaal naar de Ge1-e K1.an in Stadskanaal. Eé, recht stuk.
Links het kanaal- en rechts d.e midd.enstand. r zlj het gesloten, huisjes met aar.geharkte tuinen en wandelende fami3.ies
oo hun Paasbest.
Het v.ra.s d.roog, zottl 12 graden en een stevige zijwinö.
Van dat zootje klaploners rffas Jan H de snel-ste va"n onze
groep. Hij l.iep een schitterende tijd. en vrerd. Be in totaal-.
Nog vrat meer 1ooOm-trainingen en Jan ztt bij de Noordeli jke
to-r (laten v,/e voo=zichtig beginnen).
Hans T probeerd.e het weer eens rLa een periode met allerlei

blessures.
tsoeIe, ook weer temg van weggeweest, was na de fÍnish een
tevred.en aens.
Je11ie kon weer lekker "d-oorgaanil en werd. eerste veterane.
Alie -met inaar schaduw- Iiep een persoonli jk record. Ma.ar
ze heeft al- aangekondigd dat ze een vo1.gend. keer onder de
45 minuten zal lot:en. Bmtaal-tje hoor, die Alie.
Sake en Jan d-e J kregen een k]-ap te verwerken toen ze orl
d.e eindstreep voorbij gestoken werd.en d,oor een oud.-lid ("n
familie van de redactie). l/Iaar Sake en Jan hielden er een
mooie tijd. aarr over. Jan heeft -naar ik gehoord" heb- r,ret
38 minu-ten orr zak aL weer woeste marathon-pIalnen.
Hans v L ,vroeger kon ik tm nog we1 eens voorb,l-ijven, liep
hier ook een oersoon-lijk reeord.
Gezell-igheid van je ploegmakkers ti- jdens zotyr loop heb je
tot:-,al. niet. De hel-e v*ed-strijd heb ik niemand" gezien, alleen
ol de laatste p".2-r kilometers zag. ik A1.derd Gritter.
Ma:,r oo zotTr 5O meter voor me. Dus ook a]. geen geze]-].Íg'_
heid.
Je moet geen hei roeoen, eer je over d.e brrrg bent. Van
kl-a"n tot kl-ap suqgereert dat je bij een bllg begint en bij
een brr;.g eÍndj-et. Nou, in Sbadskanaa1- niet!'
Il< dacht d.at d.e finish bij d,e Gel-e K).ap was, mooi mis dus!
Na d.e Gele Klarr was het nog een paar.honderd. meter naar d.e
stopstreep. 0p dat laatste stuk kreeg ik last van het
tt bmg-t e-ver- s;rn,lro om"
.
Tocir vras het een leuke loop oo d-ie Tweed-e Paasdag.
Als klao oD d.e',ruurpijl kre,gen vre nog een'r,-shirt met
" klanlend.e" telrsten,
.

Ad

l§minuten
en SLseconden
r 19 minuten 52 seconden, laat iedereen
het weten. Ik zou het wel van de daken willen
schreeuwen: het is gélukt, ik heb het gehaald. Na
maanden van zwoegen e! zwetel heb ik een magische grens doorbroken-

rSeptember 1989. Een wienrlin probeert
me over te halen een stukje te joggen- Ik lach haar
uit. Joggen is immer alleen iets voor maruren van
middelbare leeftijd die tot bun sórik merken dat ze
hun eigen veters niet Eeer kurlDetr strikken?
rMijn wienrlin kan behoor§k overtuigend
zrjo. 7e heeft een vast paÍcours. Iàngs de suelweg
naar het bos en via het fietspad terug. Iets meer dan
vijt kilometer. Door onze eeuwenoude onderlilge ri-

valiteit È er van ontspannen joggen aI mel geen
sprake meer: We jagen elkaar op en miin longen
branden in mrin ongeEainde lijf. Al tien keer wil ik
zeggen: 'Ik moet even rusten', en tien keer zeg ik het
niet. Dan is dat plotseling afgelopeu en ontdek ik dat
de lol van hardlopen bestaat uit het sterver en langzaam uit de dood opstaan na a-floop.

rMijn leven

veraaderL Pirmps worden

loopschoenen en patat wordt gekookte groenten. 'Het

rondje langs het bos' blijft favoriel Ideaal om te meten of ik vorderingen maek Ik ga met sprongen vooruiL

r Plotseling stokken mijn vorderingen. Ik
.
kom met geen mogelijkheid onder de twintig minsten. Wat ik ook probeer, snel beginnea of juist langzaÀm, van tevoren veel of juist wein;g eten: niets
helpl Die magische twintig minuten grens gaat een
eigen leven leiden. De tussentijden staan in mijn geheugen gegrift. Vier minuten bij het brugge§e, negen minuten bii het bos en beslist niet meer dan
veertieneneenhalve minuut bij de spoorwegovergang.
Eén keer lig ik uitstekend op schema. Eén minuut
winst bij het bos. En juist dan zitten de spoorbomen
dicht...
r Ik besluit nooit meer tegen de klok te lopen. En als ik zondagavond het rondje nog een keer
Ioop, ga ik langs de andere kanL Geen tussenöjden
om me op te jagen. Uit nieuwgierigheid druk ik toch
de stopwatcb in. Ik loop ontspannen en denk niet aan
de

[jd.

r Na alloop staat het er duidelijk in oplichtende cijfers: 19 minuten en 52 seconden. Verpietterd
ben ik en minutenlang staar ik naar mijn stopwatch.
Het staat voor eeuwig op mijn netvlies gebrand. En
boven mijn bureau hangrt een shrk kaíon met die
vier heerlijke cijfers: 19.52.

tlrL: tíiun
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uitstekend af...
ap
'n'Wedloop met 10
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hindernissen: hordenloop ! Volmaa.kt
op zichzelf is de kledi ngkollektie
Het cijfer 10 (van uitstekend ) past bij
zo'Ír assortiment !
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Eerst wat tijden
Op a mei veilreLXen lre van af de RÀm-bark Leek orn 2O.L5 ur:r. Met auto's
*., hr.j"= rijden we dan richtirE }íagenirgen. Orrderweg is er gelegenheid m

koffie te drinl<enlIe zijn dan op tijd on in
ergiens

ceremonieen Bee te naken
bevrijdirEsrrutr.F{ote1 "De }Iereld" kan

WagenirEien de

waarorrder het ontsteken van
bezocht worden-

het

officiele

ï\rssen 0.00 utrr en 0.30 uur is orrs vertrek geplard'
Teneirde ,s middags on 15.00 urr in Leek te }<unnen zijn gaan we proberen
om ons aan een.antal lÍrnietdoorJ<onsttíjden te houCen. Hier volgen ze:
Benrrekon 0.53, Etle L.12, Wekerom 1.59, Kootwijk 2.55, Nieuw Milligen 3.1-8,
t-ldd.el 3-4L. Elspeet 4.O!, ltr:rrspeet 4.43, 't llarde 5.30, Wezep 6.1-6''
Flattemerb:coek 6.30, Zwol}e 6.49, Hasselt 7.5O, Zwartsluis 8.41,
Belt-Schutsloot 8.55, Wanneperveen 9.28, Koldenreen L0.10' Nijeveerse
BoverÈoer LA.aO, Steenwi:-k 10.48, lhllenkote 10.50, Flederiksoord' 11-25,
Vledder 11.35, Dolderstrn 11.53, l{ateren L2.L2, Oosberpolde 12'54,
Haulerui;1 L4.u, Zeverrhuizen L4.32, 14.56 Leek, 15.00 Leek (nonr.ment op
De Daro)

Àls r.le sneller gaan kr:nnen we ordenlegf nog weer iets drirken.
fu 15.OO ugr ziJn we dus weer ten1gr in Leek. Hier zal het berrijdingisrulr

overeikt worden aan de hrrg:eneesterVanaf 14.30 ur:r zullen trimmers vanfit l-eek e.o. ons tegiemoet }«:nnen lopen
vanaf het roonrment op De Dan. lfun route voerL (evern.ls die van orrs
trogwens) Iargs de "stille" zijde yan het Lee)<ster Flcofddiep.
Opdat we, a1s we eenmaal onderr+egl ziin, voor het thuisfront tanelijk
onlrereikbaar zijn, zullen we zelf om +/- 8.00 en LZ-OA uur belIen naar
05g4F14372, :heL tetefoonrrr. van Kea thuis. AlarroberÍchten ln:nnen hier
geneld worden.
Wie craan

er

mee ?

Tot nu toe hebben zich opgiegieven, Ïbele, Jan de J., Àd, Surrs/Herr}<, Jel1y,
G?ietje, AIie, Kea, Siep,-Jan P., Take, Ttsijntje, Douwe, Àrko, Gerrit'
Karst, Flarn en ordergetekerde.
voor
Gerrit stel is onze Éportverzorger/masser'r (irdien nodig) ' Kea zorgt'gaten
de
in
fietsschema
en
loophet
de inwerrdige verzorging, Siep houdt
en ikzelf bewaak de route en de tijd.
Het is d.e bedoelirE dat iedereen een of twee keer 3O ninuten loopt- Het is
natutyli:k niet veiboden om rnet een loper die volgens scherna aan de beurt
is nee te lopen, integerrdeel. Iedere loper loopt in zijn eigen tempo' zÍjn
Daarnaast bestaat de óogrelijkheÍd. orn net de loper mee te fietsen- k
twee fietsen beschiiÖaarVervoer

de beschikkirE over twee tusjes. fn totaal kurrnen hierin 14
personen en twee fietsen vervoerd worden. Verder zÍjn er nog nodigr twee
personen auto's. De auto's van Siep en ltars gdan voor dit doel nee.
De colonrre in vol bedrijf ziet er dan a1s volgÈ uit: personenauto met
daarin degene d.ie de route aarrgeeft, tvintig meter daarachter de loper en

We nennen

a

de f,ietser, daarachter twee h-sjes en de personernuto'
Het is d.e bed.oel.írE dat er stukken afwissóIerxl giereden worden. Rijbe"rijs
meenemen dus-

Kledinq

niet gedoucht kan worden,
fudÀt er naar alle waarschijnlijkheid, orderwegnee
te nemen' Een handdoek
(loop)kledirE
is het raadzaam voldoerde droge
weg' Een jerry can
nooit
ook
Ís
zakje
plastic
en een nat washarxlje in een
met water gaat in ieder g:eval ook mee'
zowel
verder is het aan te bevelen oro reflektererde sprllen nee te nemen,
voor de loPers als de fietsers'
Voedirrs

en drÍrr}<en'
Vanuit het orqanísatiekommittee wordt gezorgpd' voor tr66d'jes
behoeften
de
en
nacht
en
dag
Osdat dit niet voldoerxle is voor de heie
geacht
d.iernargaarde neesial rrcgr írrd.ividueel fepaafA zijn-'otdt iedereen
zorgen.
te
incl.drirken
íoor zijn eigen oÉttrijt .r, lunctrpakket

""à".

Kosten

l{e anllen aan
van Íedere deelnemer wordt een bijdrage van f 5,- verwacht'
gepresentee:rde
de penrrirgrneester rrrag:en om d.it bedraó op de regelpatig
de selwillerde
rekenirg: te plaatsen. De kosten l«nnó ó tu.g zljn Oapt<zij
h'usjes
nedewerkirg van de cluÏ*<as en de g:emeente Leek- verder worden de
ter beschikkirE gesteld.
kenníssen en
ÀIlenaal veel loopplezier toegewenst. Fanilie, vrierden,in
leek' Nogr
h-ren zijn natur.s'ii:i. t.tt harte welkm bij onze irrtocht
is het als zij orrs tegercet lopen'
=p"Ài""ét
l'{ed.e rnlnens Kea en Siep tot 4 mei,
Hars van Leeuwen.

TDV BLIK(RINGLOOP LEEUITÀRDEN

_

ZATERDAG 2 HAART 1991

als de Friese Vlag Halve t{arathon van Leeuwarden. t{aar ook i-n àe loopl.rereld veranderen evenementen gemakJreliik
van naain als er weer eens een andere sponsor oP het toleel verschijnt'
Nu was een blj]dabrjkanN d.e hoofdsponsor, daarom deze keer een krjng-

Il.- ken cie Bbl.la-ingioop nog

Ioop.

halve marathon die jk
ooit, zo'n drie jaar geleden, was d.it mijn eerste 1.55
gevoed doqf
Ép, Met rnijn eindtijà was ik toen zeer tevreden: teMede
besloot ik
1open,
nosta§ische gevoelens en d.e Hens toch i-ets sneller
doendit jaar weer eens mee te "Fries
om utens" Sahe tradden hetzelfde besloonze
en
J.
d.e
Jan
Gerrit,
ten. Je ziL ze tegenwoordjg bij iedere loop: Nienoorders!
Het parcours van deze loop voerce de lopers eerst door de wijk cammingabuien. In d.ie wijk vele v&hoogde bruggetjes, die vooral-op d'e terugveg
recreatieZ*uu, werden. Daarna gi,g het È.,gs de Grote Wielen naar hettoet
die rot
gebied. de Groene Stei, àm daarna weer vja Cammingaburen
h0- De weersomÉruggeties) terug te keren. Een grote ronde dus van 21beetje
mistjg. Eén
klein
g:".t
een
en
wind
goed:
O::nil
standi€hed.en r.raren
Dat bleek ooh uit
mistroostjg weertje, maar ueer àeschilrb om te lopenonze ejlohjde.r,-rff**.al onder de 1.30. Voor mij was dit de eerste keer
dat ik onder de 1.30 lieP en dus een nleuw P'R'
Èà" i"trt uitg.angspunt toor de Leekster Lenteloop'

;

Wedstri j duitslasen
Hoe komt een mens zo ver d"e Unox-snertloop in Foskenolle
te Ljouvrert te looen. Juist, goed, geraden. Sake natuurli jkt ui j ]-iep 10.450 m in 43.40.04 (16 febr. ).
BÍ j de Thomassen & Drijver Verblifa Bl-Íkkringloop op
2 maart in Leeuvrarden, trokken ze een b3.ik at1-eten open.
Hierhij waren Sake, Jan d.e l', Gerrit en Jan P met resp.
1.28.24, 1.28,37, 1.29.o5 en 1.29.43 op de ]ra]-ve marathon.
Sake C.oet no.q meer en loopt de Merenloop in Grouy/ op 17
maart

i'

.

1

2.3

}c'n

in

48 . 50.

Leekster Lente Loop op 23 ma-art, Ronald ].iep een he].e
lceanpe ti jd en net boven zrn pers. record (i.09.25).
Dan Sandez' j-n 1.22.26 (v,rie.gaat het gat tussen B.onald en
Sander nou eens opwu].]-en?), Verv'olgens Harm P 1.22.45,
Sake 1.24.15t Peter H 1.24.41 , Evert 1.26.12, Jan d,e J
1.26.21 , Karst 1.28.38, Jan P 1.29.56, Hans v I 1.29.58,
Martin 1.J-J .O5, Geert 1.32.15, Douwe 1.3B.OO en Jan rrd K
in 1 .38 .45.
i\{ag Thea Sybesma dan eerstebij d.e dames zi-jn gewortlen en
Al.ie eerste niet ICVAU-dame (1.40.49), maar Marga was toch
de enige echte eei'ste treekster vrouw die d,e finj-sh passeerd.e (l ,J7.40) . 'llaartran acte!
En yrat te denken van t?i jnie en Orietje. Ook nog soepeltjes binnen de 2 uur. Vólgende keer binnen de 1 uur 50,
d-ames! (vergeet ik toch d"oor mrn bewonderj-ng de ti jden
erbi j te ze{tenl a}snogl Tri jnie 1 .5'l .O3 en Griet je 1 .58. -10).
0n 1O m=.:rt was er in Groningen een World Runners loop (met
orrl.e vette 1i jven- irard. lopen-om de honger te bestri jden).
Sieo (vet?, nee niet bepaa]-d.) Uep hier een 20 l«n in
;

.26.O5.
De van !I-ap tot IClap-klapper in Stad,skanaal op 1 april:
Jellie 41 .33, Jan H 33.52, Sake 38.31 , Jan d.e J 38.32,
IJans v L 41 . 03 , Al-ie 45 .2O, B.oele 36, 50 en Ad 42,55 .
Sieo is ook niet meer te houd.en, zo':1€1 ltwantitatief a1-s
kwalitatief. Een halve marathon in Haren op 6 april in
1

1.29.38 !!!!l!

a,

pratend" over ztYt
blessures, zei Hans
tegen mi j: "Je ken
beÍer z'éU zi jn in ie
kop dan in je"pokkei'l
Hi j heeft ooir Èeloofd

Vragen 'staat vrij,
Vralg;aa3--tafeltennis

',achJanVlieg:

tronds-

'

.het is niet anders. Ik laat mijn

':,r -it:-:!i :: stem ook komende woensdag
'
Kan rilaas wvbo van der verloren gaan."
' (Groen Ëinks - red') koVraag aan de Groninger lange'

binnenkort -na de geboor- '#rXtffd:s "e,l".o: afstandloper HansTop:
te va-n ztn derde suoporter- 'bo.-.eh,evendenken,
eeis uit wàarom jij
op Gerard Beu.weer bÍj ons te komen trainenlerrnen?Ïan.1elke
ied.) gaat stemQry;lt"t"zot" men?
Die belórte deed-ie na d,e :
Kla.npen-looo in Stadska.naal. f-ir'";;;;
.t
".t "Wai is dat, woensdag stem-.1

ik nóg
moet nog
\lagen in

heb

('

ik geen
kroegel verstànd. Ik stem
woensdag op Babi Pangang,
men? Van politiek heb

ik tenminste zat van.
Van aI die moderne roofridders
kun je geen brood eten, of wel
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Jurry-cui5g5

Trjdens het tratnlrrgsweekend in Bakkeveen vroegr Ànko wie naar een
Cursus :tureren wrlde. Het wel-d in de wrnter in Groninqen geg:even.
Er nelden zich B kandidaten aan.
Op d.e jaarvergaderrngÍ werd er giezegid dat het op LB naarL begon.
Zo ginqren wi: dre rnaandagavond met Sake en Gri.etje naar het
stadspark. Anko. $iep, Jan H en Jellie Ïraren al aanwezi-g- In
Henk Snijder ging ons
totaal waren er 18 deelnemers. De heer 'daar
schrokken we wel
vertellen wat de cursus precies inhield. En
van, want. het. glrrE over de gehele atletiek en vrij dachten alleen
over het hardlopen.
Maar daarom nlet getreurd lre kregren het groene boekje
"Reglementenkennrs Jurylid Algeneen functie 6".De eerste avond
vrerd over hardlopen en hordelopen verteld. De andere tr+ee avonden
over spnngen en l,rerpen/stoten.
Henk Snijder kon leuk vertellen en ook werden er dia's vertoond.
We kregen ook redere keer vragren IDee naar huis die je ook op het
exanen kon knjgren. Het was droge stof om te leren naar
zometelkaar was het wel gezeiiig. Toen kwan de vierde avond. en
dat betekende e:<amen. Je kreeg 1-2 lneerkeuze vrag:en en acht open
vraqen. Àis je de vraag niet gÖed begreep, g:ing Henk de vraag
anders stellen en wjst je vaak het antwoord we}- Na één uur
gingen we het even naki-'iken en bleek dat ne allernaal geslaagd
lraren. De badges werden direct uitgereikt, maar het diploma wordL
ons nog toegrestuurC. Zondag 2L april gaan we nog: een middag in
Gromngen de praktilk neemaken en daarna nogien we het zeif in de

prai(tljk

doen.

Trijnie en Take
ir,.,pr-=È=i==

x

r-gd ci= Le=ilster Lenie Locp

Zaterdagnorg'en vroeg, ik haal noq even wat laatste boodschappen
voor n'n verjaardag. Supermarkt De Boer is nogr niet open. Jelly
staat geleund tegen een paaltje te wachten voor de dichte deur.
Het opgeheven hoofd laat ze z:.ch koesteren door de vroege ochtend
zon. Ze haalt brood:es en nog lrat meer, kratten vol, zodat de
werkers rond het parcours vandaagr hun natje en droogje kunnen

kri;gen.
x AIs r.k weer thuis kom loopt Siep er langrs met z'n hond. Even z'n
hurs, de teleloon, ontvlucht. Gisteravond nog tot L1 uur bezigr
geweest. Nu is alles geregeld etr onder contrÓle,
rtAis ik bezrgr ben met inlopen zie ik Anko sinasappelen snijden.
Later hor:r ik ciat hi-i. wel een beetje laat, nogi een pgging deed
om mee

te

lopen.

rtJans en Leen spannen linten op de parkeerplaats zodat, volgens
Jans, "zeifs een birno paard de we<l nogf kan vinden".
L

i+rrr Ce Tecnnrscne Scnool heel veel w.c.'s en urinoirs
doucne5, oeen r1-]en wachtenden

voor u-

heel veel

bpectaalzaak in
woninginnichting

Tassenhuis

en

DONKERBROEK

slaapkamers
De Dom 50

- Leek - Tel.

TASSEN
SPORTTASSEN
KOFFERS
PORTEIUONNEES

11333

KORT

Tolberterstraat 18 - LEEK - Telefoon 12246

CAFE restaurant-slijterij rrDB \ryAAG"
. SÍeennclle inrióting - Ruime parkeergelegenheid
. Specialiteit: Drentse kofÍietaÍeí in sijt
. Zaalarcommodatie van 20 tot S00-personen
.

Catering service: verzorging ran dranken - hapjes barbecue - complete diners voor alte Íeesen "
J.P. Santeeweg 15, NIETAfl teleÍoon 05945-12563
en gelegenheden

a

U HEBT 'N
I DEE

WIJ DE TEGELS"(ri
I,ÍIJ HET SANITAIR
neem geen beslissing

TEGELCENTRALE TOLBERT BV
Te1.05945-15782
Leuringslaan 40 - Tolbert

over tegels of sanitair;
alvorens met ons van I
gedachten te yisselen.
Dat kost niets en levert veel- op. yerfrissende adviezenreeil unieke kollektie etcen..zeeÍ gunstige pRIJZEN! ! ! ! !

eciaalzaak

I

sporlcenlrum

ATEXSTAAL
De Dqm 38 - LEEK

Tel.05945-12820
a

T

a

J

voor Uw
gemak!
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'n Terechte keus als
het gaat om
prijs en kwaliteit!-
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