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Midwold,erweg 3 II

Loopgroep Nieneord

, . De Droaver

3e jaarqanq

nummer 3

9351 PG Leek

Voorzitterl

Anko Odding

tledstri jd- Jelly

Jans Meyboom
Midwolderweg 3 II
9351 PG Leek
tel. 45945-t2764

Technísche Boele d.e Wínd
zakenr de O1d.e Ee 18
9362 RC Eoerakker

J.P. Santeeweg 86 Eecretaat:
93LZ PH Nietö.p
te1. 05945-15598

§ecretar isl

tel.

Redaktíer

PenningmeeEterr Jan Hovínga

Àuwemalaan 33
9351 NA Leek
teI. 05945-15076

Typewerk

Land.

Leegeweg 6
9745 CP Leegkerk
te1. 050-565982
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05945-49936

van Es/J Land

Zuden 157
9351 LI Leek

05945-15111

Àrwie Odding.
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Contrihutier

Gewogn

lid .f 60,- per jaar

scolieren/Etudenten,/e.d.. .f
wedstri jdl icentie .f 27 ,5O

40,- per jaar

* Bij inechriiving ía eenmalig S 10,- administratiekosten
verschuldigd.
* Het lidmaatschap wordt aëngëgaën voor de duur van een
kalenderjaar en wordt steeda voor de duur van een jaar
verlengd., mits voor 1 november schriftelijk ie opgezËgd.
* BÍJ overgchrijvíng naar een andere vereniging dient S 15,admínistratiekosten worden betaald aan de K.N.À.U.

Betalino contributie:
Deze dient voor de aanvèng van het níeuwe kalenderjaar te
worden voldaan.

Bakrelatie:
Girorekoning

Trainer:

Rabobank Leek no.
Gironummer v.d, bank

r
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Zaterdag
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Anko Odding en Jan Hovinga

Boele de Wind
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Broekje

896815

Loopgroep Nienoord.
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Van de voorzitter.

d.atgene wat onzë led.en bindt en aantrekt te invern*orrle zÍjn
ër een aantal vragen opgesteld.Hopelljk ziJn de antwoorden dle
we hierop hopen binnen te krijgen van zo'n aard dat dit in
beleid Ís te vertalen. Deze enquette vindt u eld.ers in deze
Orn

Droaver.
Anko

Van de redactie.

J voor het volgende nuÍnmer van de Droaver uíterli jk
inleveren op 20 oktober a.s.

Copí

Ditjes en Datjes
* Quatorze Juillet. Niet alleen Frankrijk vlagt op die dag,
mëar voortaan ook Boerakker. In het gezin van Peter
Hondebrink en Tonny Kodde ís namelijk op die dag een dochter
EIín Victore geboren. Gefeliciteerd.!
* Over nieuw leven gesproken. Chris en Àns bouwen niet alleen
een groot huis, zë zorgen tegelijkert,ijd voor de vulling.
Ze verwachten eÍnd oktober hun eerete kind(eren)
* §ake
Bergsma probeerde tíjdene het jureren om de Martini
Bokaal de discus te ontlopen. Hij dit middels een
fantastisch fraaie sliding in een grote plas water deed.
Hij
nu vooral de sprint en de korte afetand traínt!
* Grietje
llaalkes adviseert de dames om (indien nodig), zachte
lenzen te dragen. Zij moest op het etrand. vaak naar haar
bril grabbelen. De echte "stukken" d,an al gepö.sseërd vtaren.
Het leven voor haar nu w€er "ÍÍlÍtoi fliaÍI" is.
* Jans Meyboom nog steeds nieuwe
gebieden in de omgeving
ontdekt. Het voor hem dan erg frustrerend Ís dat hij'na een
uur lopen nog maar bij Hoek van Holland Ís! ! ! ! ! !
(in
* §akeTolbert)
Bergsma aktief op zoek ig naar nieuwe loopgroepleden.
Hij op dít moment werft onder d,e 97 jarigen.
Ànderen dus nog even moeten wacht,en !
* Jane
Meyboom verdacht veel op z'n balkon verblijft.
Het waarom hiervön nog niet duÍd,eIijk is.
(probeer de zacht,e lenzen anders eene Jans)
* de zaterdaqochtendgroep
tíjdens het inlopen en de
coördinatieoefeningen zodanig op de lachspieren van oen
passant werkte dat deze schaterlachend zijn weg vervolgde.
nu de oefeningren op afgelegen plaatsen uitvoeren.
* Za
Jans het tijdens een lange duurloop bij 30'C en zwoele
ornstandÍgheden in Steenbergen opeens kreeg.Jan d.e Jong en
AIie Sijfers diL nog konden corrigeren.
De damee worden nogrnaals gewaarschuwd voor trímmers bÍj deze
ometandígheden.
* Jan
en Anneke de Jong op 3 september maar liefst, 20 jaar
getrouwd waren. Nog van harte gefeliciteerd en nog vele
gelukkige loopjaren gewenst.

De marathon van Enschede

juni

werd door mij Jan v.d. Ihap delgenonen aan
deze oudste rnarathon van Nederland. Het was mijn 2e optreden jn
Op zaterdag 15

ik hoopte dan ook op een beter resultaat dan in
1989 en nrede gezien de opgedane enraring in de herfstrnarathon
van Etten-Leur in oktober 1990 had i-k er het volste vertroursen
in.
Mijn voorlcereiding op de rnarathon verliep vrij goed en na de
Leekster Lente Loop werrd het aantal trainingskilonreters geleidelijk aan opgevoo:d tot ca. 90 - 100 KM per week.
Ook l«uan ik op een zondagnorgen i-n mei; een lange dur:rloop was
Enschede en

uitgezet door Ad, ergens actrter Peize op de Scharenhulsedijk de
nnn met die overbekende hamer tegen. De overige leden van de
groep gingen gezamenlijk vóer, doch Boele vergezelde mij temg
naar Leek en vond dit een goede mentale traJling voor Enschede.
Met deze ervaring rj-jker vertrok ik op zaterdag 15 juni in een
gestaag neervallende regen en uj-teraard vergezeld van enkele
supporters richt jng Enschede.
In Enschede v/as het even zoeken, rnaar nadat het Dj_eknanstadion
was gevonden werd de auto geparkeerd en ging het naar de scholengeneenscLr,ap I'Tj-ernester" waar het startnl[rrrer met T-shj-rt
werd uitgerei]<t en waar de allerlaatste jnforrnatie over de route
werd verstrekt.

Hier trof ik ook good-oId

Sake en

zijn

schoonzoon aan

die zich

eveneens hadden ingeschreven. Jans moest wegens zie]<te helaas
verstek laten gaan.

gebruikelijke verkleedpartij en het inlopen, van tijd tot
tijd regende het nog licht, moesten we ons opstellen bij de achterpoort. waaÍna we onder begeleidilg van een muziekkorps het
stadion binnen gingen. De sj-ntelbaan orn het voetbalveld leek we1
een zwsnbad. Er was iernand die riep orn zijn zwermrliezen, ÍIaÉrr
die zat waarschijnlijk in het verkeerde stadion.
Enfin na een watln onthaal door de speaker en de toch rnassaal op
Na de

enthousiaste toeschouwers, werd de heJ-e meute orn 15.30
uur het stadion uitgeschoten orn te beginnen Erërn de tocht van 42
KI4 en niet te vergeten 195 meter.
Eenmaal buiten het stadion girrg het richtJlg Buurse en vandaar
ging het door het prachtige maar natte T\oentse landscLnp naar
gekornen

(2)

"Hoksebarge" oftewel Haaksbergen, waëtr tevens het keeryunt
van de rnarathon is.
Onderweg zag 3e ondanks de af en toe nog neelf/allende regen
steeds naar \^reer enthousiaste Tuld<ers die alles en iedereen
maar aanrncedigden met kreten a1s: "evtn deurzetten", oe bent

er bijna" enz.

enz.
Ondanks de minder gn:nstige weerssrstandigheden, er was gelukkig geen wind, denk ik met plezier aan deze rnarathon ten:g,

persoonlijk rekord op in
tijd van 3.25 uur en een tiental sekonden.

want

hij leverde mij

een nieuw
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De normaalst€ zaak

Albert Heiin,
altijd in beueging !

van dewereld..
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De normaalste zaak

Albert Heijn,.
Schreiershoek 3, Leek'
van dewercld.

juni

: Leiden in last'
Nadat Siep Schepel op ?5 rneÍ na zes jaar weer een heuse rnarathon in Klazinaveen
had gelopen, sprak Siep tot =ijn privé-haas "Dat rnoet je in Leiden op 16 juni
a.s, eeker beter kunnen!" Ei=«enlijl.: hoorde il.: dit soort hemoedigende geluiden
te veel. Jawel hoor, een tijd onder de magische 3 uur moet er zeker inzitten,
was de mening van Een aptiaristi=che "collegaloper". Vol geede moed, wellicht
ietuíat overnioedig vertrol:l,:en we ap;aterda.g 15 juni naar farniliE j.n Leiden.
De eerEte rnarathan van Leiden, met veel bsínbarie in de plaat=elijke pers
aangekendigd , :oll en rnne=.t rnijn marathon tqarden. Immer= de v,-:rm was goedl mijn
"lccpvriendsn" Haren rE[,;er tàn mijn canditie en per =lu-:t van rel':ening ben ik
gehoren en getagen in LeidEn en det s.chept verplichtingen.
Zondaq 1ó

19?1

precie= 1I uur klani; het start=chot en handerden lopers {echt waar}.beqcnnen
aan hun 4? tlrn door Leiden, Leiderdor.p, Leiden, Èlassenaar, Voorschotenr Leident
Leiderdorp, Leiden. Het eerste gedeelte gi'ng fantastiEch, 1O krn in 41.§O min.
en de halve marathon in 1 uur en Jl min. Hadden mijn loopvrienden en loopcollega's toch gelijt:. Nee dus! Na.35 krn. ging het al wat t$raa.rder; hij §0 km.
beroerder en bij 33 km. was de kaars bijna uit. En juist daar =tond de familie
in blijde afua.chting van mijn kornst en verwachtte natur-trlijk uit rnijn msnd
optimistische geluiden. Nee dus. Jantje r-rit Leiden wËs duidelijk in last. En
dan is I km. nog ver! een echte lijdensweg.
tlandelend, joggend, -efrompelend en zuchtend werden dEze laatste I trtrn. bedsongen. Gelukkig (natuurlijk relatief onder deze trieste or«standigheden) fietste
een oude vriend van mij de laatste ó [.:rn. mee. Deee vriend, in Leiden bij v-eleq
bekend, kreeg onder*eg nog het meeste commentaar.'
Toch nog om te. lachen sraE de volgende woordenwisselingr
HÉ §nik (zo heet die jongen, hij kan er zelf os[: niets aan daen], waarorn loop
.4.
Orn
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Kloote zeg, heb ik 6 maanden lang getraind vsor die marathon en nou heb ik rne
vënfliorgen verslapen!
Enfin, na 3 uur en 29 rnin. bereitrte ik rnoe en moedeloos de fi.nish.
Zeven voll'e rninuten langramer dan in Klari.naveen, t{aar eelfE een sanitaire stop
van 3 rninuten nag bi jgeteld flioet wcrden.

al die ellende alweer vergeten door een prachtige vakantie in Engelandt
met veel zien, veel rust, veel eten en lekkere drankjeE (t'la.y I have a pint
Eitterrplease) en weinig lopen, toen onze hooggeachte redakteur mij op de
eerste de beste =ondagmorgentraining vroeg aiijn "Leiden./Iijden" ervarinqen even
ep pa.pier te =etten
Toen leek opeens dE val:antie ueer ver FJeg. Het nieuwe lsripjaar {Je hamt uit het
onderwi. jE tl{ niet} FJàs r{ieer echt begonnen! Gelutrkig Ínaari eerr nieui.l ja.art
Ik

r+as

ni euwe l::àEsen

!

Jan de Jang.

COMMANDO OPLEIDINGEN KONINKLIJKE LANDMACHT

Tíjdens de militaire dienst is het de bedoelíng dat je je
cond.itie op pei-l brengt of houdt.Je kríjgt hier 2 tot 4 uur
vri j voor per vreek.
Je kunt je fysÍeke gesteldheid meten aan de hand van een l*lLV
(mÍlitaire lichameli jke vaardigheíd) .Het l'{LV bestaat uit
100m enel loop,-1000m tempoloop, -5000m duurloop, -verspringen,
-handgranaatwerpen,-touwklimmen,-ëÍl met zwerunen erbÍ j kri jg je
MLV blèuw.
De 100m snelloop in gevechtsuÍtrusting(helm,kÍstjes,geweer 7,5
kg) en 't touwklíruuen leken voor mij op voorhand de moellijkste onderdelen.Want de 100m snolloop moest binnen de 16,0
séc. en bij het touwklimmen heb ik last van hoogtevrees.
Het F{LV werd in 3 sessies afgenomen.
Víij begonnen d,e eerste dag met verspringen, minímumeie van
3,90m.I{i j hadd,en 't verspringen met helm én kíst jes nooit
eerder geoefend. Ik sprong bij mijn eerete pogring de limiet,..
en kon verder naèr ' t touwkl inunen. Het touwkl inunen ging met
Vergtand op nul en met de blik op oneindig.
Het waa doorklinmen tot ik de metalen balk voelde ( 7m ),
terug en dan nog 4lm klimmen en dalen,
Het laatste onderdeel van die dag wae de 5000m duurloop.
Het kazerne record. lag op L7,38 min.Dat moet kunnen dacht ik,
maar Ík had bepaa Id geon idea 1e voorbere idi ng , I{et eon
zondagtraining "Zuurseduinën" (1 dag ervoor), 3 km apeed"mars
die ochtend, 't hele dagprogramma sn het veraprÍngen en het
touwklitmen al achter de kiezen, moest ik met m'n leger"nikes" en in 30'C aan de 5000m beginnen. Het parcours was van
aefalt langs een kanaal met een keerpunt op 2h km. De start
was chaotisch. Het keerpunt beroikte ik in 8,39 mÍn. Tussen de
3 - 4 km kreeg ik 't z?raar. In de laatste km zette ik alles op
aI les en finÍshte in een tíjd van 16,55 min,
een
kazornerecord !
Tïee dagen later begonnen we met de 100m enelloop. Hierbij
kwam nog €6n extra handícap , warÍt de ond.ergrond was glad; nat
gras ! Toch ie mi j de 100rn meegeval len; ti jd: L4,5 §éc.
BÍj het handgranaat werpen (minimaal 30m) gooide ik mijn
vol le (? ! ) gewicht in de strijd, resulterend in een 38rn r+orp.
Toen kwam de 1000m tempoloop; het kazernerecord. lag op 3,24
min. Parcoure: B6n.- 400m baan (víerkant) op gras. Met de helrn
op, 't geweer op de rug en de kÍstjee om de voeten begonnen we
te lopen. Na 100m, in de eerste bocht, ging ik bijna onderuit.
Bij de-500m begon de verzuring al in de benen. De kÍstjes
werd.en zwaarder en zwaarder; het tempo zakte. ïk deed op de
laatste 100m nog een verwoede poging en haalde de streep in

3,27 min,.... op 3 sec na geen kazernerecord gelopen.
Van ons peloton (60 man) !íören er noq 13 mannen in de race.
Deze 13 man moesten de volgende dag om 7 uur ,s ochtends in
open r.rater de 200m nog'zwerrunen, de limiet was 4,50 mín.
De baan was 50m 1ang, ie moest orn de booi zwérnmen terug naar
de aanlegsteÍger (etartplaats), keren (zonder Je te kunnen
afzetten aan de kant), om de boeÍ en finishen bij de
aanlegsteiger. Mi jn ti jd wag 4,08 min.
Het f{LV- blauw wae d.us behaald.. Je kreeg híervoor het I'tl.llspeldje (in blauwe uitvoering) voor op je "nette" pak (DT;,
d.e badges voor op je gevechtstenue, het diploma 6n een halve
dag vrij.

* à Luitenant Hovinga * t
(zeg maar Jan)

Vervolq schema rnarathon Herhzlaqer.
lrleek t 1

02-09 Herstelloop 12-15 km.
03-09 3 km inl 2x100 p 100 m 2x200 p 100 m 2x300 p 100 m
12x600 m p 300 m 3 km uitl.
04-09 Duurloop + 18 km.
05-09 3 km of 15 min inl 6xB min versn p 6 min Z l<m uiti.
06-09 Duurloop 18-20 km.
07-09 Lange duurloop + 30 km.
08-09 TraÍningr Nienoord 5x100 p 100 ExZ00 p 200 sp 2 min
5x300 p 300 sp 3 min 5x400 p 400 m Bp 4 min Sx500 m p
500 m.
09-09 À1e 02-09.
10-09 3kminl 5x200 mp200msx2000mpvol heretel 31o0

uitl.

11-09 Duurloop t 20 km.
L2'09 3 km of 15 min inl r*L-Lrt-z min p
m 2 lcro uitl.
13-09 Duurloop + 18 krn.

getijk

14-09 Training Eakkeveen. 2x
15-09 Training Bakkeveën. 1x
Herstelweek
16-09
17*09
18-09
19-09
20-09
2L-O9
22-49

8-1CI km

loe lopen.

3 km Ínl 10 min tempoloop 3 km uitl.
Rustdag of 5 km los lopen.

Duurloop 25

km.

À1e 16-09.
Duurloop 35 km.
Training Níenoord.

10x1000

m

p

500

lrleek llt
23-09 A1s 02-09.
3 km inl 100 t.e.rn. 500 m p 200 m 11x900 m p S00 m uitl.
25-09 Duurloop + 20 km.
26-09 Duurloop + 25 krn hierin 5x1 min p t rnin 1xs00 m 1x1s00
24-O9

tx15 min zelf indelen.

27-A9 Duurloop 18-20 km.
28-09 Duurloop 18-25 km.
29-O9 Training Nienoord duurvorm

2 ronden 14 km + rondje z

krn.

Week 15

30-09 Als 02-09.
01-10 3 km Ínl 6x1

mÍn

min p 30 6ec 10x1 min p lmin sp 10 min 10x2
p lmin 3 k& uit l .

0 Als 02-09.
03-10 Duurloop tB }«n.
04-10 Rustdag.
05-10 h marathon in Drachten

02-1

o6-10
Week

t3 uur

Noordelijx kampioenschap aanvang
I

Herstel training llr.uur (marathonlopgns ?5 km)
L&

07-10 ÀIs 02-09.
oB-10 3 km inl 5x2 mín p 2 mín zxz min climaxloop p

4 min 3 krn
uitl
09-10 Ouurioop + 22 km.
10-10 3 km of 15 min inl 20 min wedstrijdterapo z0 min rustig
cllmaxloöp van.15 min 30 mín uitl.
11-10 Duurloop 15-20 krn.
1.2-tO 10-15 km rustig lopen.
13-10 Super lange duurloop + 50 km 12-L3 lan p.u. traíning voor
marathonlopers om I uur rest gewoon 9 uur mÍldere
trainingsvorm.

l*leek 17
14-10
15-10
16-10
L7-LA

06-10 krn 1os lopen.

3 km inl 100 t.e:m 500 m p 100 m 12x1000 m p 500

m.

Duurloop + 25 krn laag tempo
3 km of tS min in1 tempoloop 10 km rustig begÍnnend. het
tempo opbouwen in d.e eerste km 2 km uitll
18-10 + 10 km joggen.
19-10 Duurloop 30 krn.
20-10 Vaartspel Níenoord.

lleek 1E

Herstelweek ieder zijn eigen voorboroiding doe vooràl niet
teveel.
3*-\€-,

E"ven

voorstellen. ... o...

Het p1-an is regelmatig één van onze Ied.en voor het voetlicht te halen. We kennen elkaar meestal zwetend etl
stinkend. en ongeven met afstand.en en tijden. lyellicht
zijn we ook gewoon mer"sen tl"ie nog and-ere d"ingen doen clan
al.l.een harcllopen. Dat nu wj-1 ik mid"dels deze n:.briek
laten zi-et:..
A1s probeersel heb ik onze voorzitter Anko geinterviewd.'
Met het huidige 1-edenbesta.nd gekoppeld. aan d.e verschÍjningsfrequentie va:r. cte Droavei, krrnnen ïve voorl-opig tien
jaar vooruit.'

Anko Od.ding.
Anko werd. op 24 augustus | 46 in Ee1-d.e geboren. IIiJ was
cllrect al een probleemgeval. Met z tn 11$ pond. was-ie toen
a1 een zware jongen en bezorgde ztn moed.er ge1íjk al. d.e
nod.ige blessures.' Maar zrn moed.er schlJnt het hem vergeven te hebben, want het ís toch nog redelijk wat geworden.'
En d,at terwij1. de aanilacht verdeeltl moest worden over
ilrie broers en Anko.
Na d.e lagere schoo1.r €o in zrn wrlJe tijd de zaterd.agse
catechisatie en de zond.agssehool-, bezocht Anko d,e teótrnische sehool in Groningen.
A1s leerling-instnrmentmaker j-s-ie op z,n 1De.(t) gaa!
werken in de werkplaats van de universiteit. (een and.ere
instrumentmaker was Gez'rit Ste1.) naar volgde hij wat bed.rijfsopleidingen en is toen ook begonnen aan eàn lerarenopl-eiding. Die rerarenopleicling betekend-e drie maa]- in d.e
week ïra.a,r sehool.en de andere twee avonden en in het weekend. hard. blokken. Dri8aih de week ging Anko.d.an om 6.30 uur
de deur uit en lcwam er om 23.00 uur weer Ín.
Hi j heeft in cLie ti jd. heel. wat rrmeill's van de dagt' verorberd. bij cafetaria Succes in d.e B::ugstraat.
Toch moet-íe stiekr:m nog wat ti jd. over hebben gehoud.en,
want hij heeft toen ook nog Al.ie leren kennen. (Of frij
moet nog eerder de d,eur uit zr-jn gegaa:r!?)
Na de werkplaats is Anko verantwoordelÍjk geweest voor

het technische gedeelte van de afdeling l{ryo Ker:rfysica
varr de Universiteit. (trr5rot.....rlo1l dat is- ontlerzoék Ítaan^
magnetisme bij het absolute nulpunt, zo!J,
Anko d-eed. ook aan sport op de Unj_versiteit, jucl_o. De gaten
z-"tten nu nog in d.e vloer.
Ondanks of d"ankzij a1 die actlviteiten was-ie op ztn 24e
klaar met de lerarenopleid.ing. ïYe11icht lcvvam toen Alie
weer voI-led"ig " in the picture'r , wa^::t in | 71 zijn ze getrouwd. en kropef gezell.ig op een bovenwoning in de.Visserstraat, in statl. Daar is ook dochter E11en geboren.
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Dakbedèkking Lederwaren
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Uitstekende bediening
,,Voor de deur" partceren
Oók eksklusieve gerechten

.s maandags gesloten-

Kort

d-aarna is anko als leraar begonn-en". ne overstap r.aar
de nieuw gestichte Technische School j-n de trltijert Groningen
was toch nog even moeilijk. Maar aehteraf bleek het toch
een goed.e béslissing te à:-jrl geweest;i
Achttien jaar zit A*rko aL op d.e school en hij heeft, aaast
het geven van d-e vakken wiskunde, natuurlcund.e en biol.ogiel'
zíe}: vee1. bezig gehouden met leerling-begeleid.ing. Dat wi1
zeggen-r. het begeleid.en van probleem-gevallen op a11er1ei
gebled.' Ook Anko ztn school-.is gefuseerd- en heet nu rrschoo1.

voor Commercieel Ond.erwiJs"

.

ïn t'13 is d"e familie Odöing rtaar Ee1d.e verhuisd.. Daar werd
zoora Arwie geboren. In t?B ztjn ze in.neek komen wonen en
sind.s vorig jaar verhuisd naar Ni-etap. .Groningen-DrenteGroningen-Drente, ze blijven twijfelen.
fn het begin van zrn schoo1-l.oopbaatt maakte Anko d.eel uit
va^r1 een vol1.eyba1-cJ-ubje van leraren. De tz'aining hiervoor
bestond uit een warming-up en vol1eybal. Een aanta1- vond.
d"e warming-up zo 1-euk ilat het uitgroeid"e tot een J.oopcJ.ubje dat nog steed.s twee maa1. per week traint in de Appè1bergen of het NoordLaard"erbos.
Sind,s een j:z.ar zit Anko ook Ín een fitnessruimte op school
a,an:,;,voor, acb.ter of op verschillend-e apparaten.
ïYat Lopen betreft heeft Alko j-n het grijze verleden op
zaterö.a"gmorgen deelgenomen aan een groepje geïnspireerd
door ttSport en Recreatie§. later heeft-ie zelfs de training
over-genomeïr (2O min. oefening€or 2O min. lopen en 20 mijr.
hoekey). Ongeveer op het moment d.at d.it gpoepje ter zteAe
gingr lmram de oproep van Siep en Jan de Jong. En Anko
direct om!
Naast a1 d.at gehol en d.ergelijke j-s Anko in ztn vrije tijd
op bestuurlijk niveau.bezig geweest binnen d.e Algemene
Bond. van Ond.erwijzend- Personeel (fetLeratie Noorci).' Nu ishij d"aari:e niet meerr, zo actief, maar Ís nog we1 kad.erlid..
A1.s hij dan nog tijd over heeftrverbouwt hij zfn huj-s en
maakt 1.ange fietstochten met Alie. En a1s hij dan nog
tijd heeft, luistert-ie raa;ar licht-klassieke muziek, kijkb
inforuatieve programmars op tv en jureert hij bij atl-etiekwed.strijden. 41 net aI een bezig baasje !
Bel-arr.grÍjk voor Anko is niet wat je presteert, maar hoe je
presteert. Pl-ezi-er hierbij staat voorop !
A1s 1àa.tste boodschap voor den volke; we moeten bewuster
zijn va^:r- d.e dingen díe we doen. Hij denkt hierbiJ vooral
aal:: ons mil.ieu, zodat we nog Ve1.e jaren kunnen genieten
\Ía.n onze (trainj-ngs-)omgeving. (lus voortaan a11emaa1 op
de fiets naar tLe training! -ave-)
Ad"

Mijn eerste kwarL Lriathlon.
Enkele jaren geleden was ik aItiJd vol ontzag voor dettzwoegersrt
die grote afstanden hardlopend aflegden,zot're1 trainend(misschien
nog wel het ergst),a1s in wedstriJdverbandToen ik op een gegeven ogenblik niet fatsoenli jk in staab l^ras
om normale sporten te beoefenen ben ik maar gaan hardlopen toen
de Loopgroep Nienoord ook op zaterdag met een groepje rekreanten
begon
Al spoedig riras 1k ook,een van die zvíoegers die de vroege wandelaars
de stuipen op het lijf joegen.Na een tj-idie lukte het me om na
de warming-up een hele ronde door Nlenoord hard(nou ia)lopend af
te Ieggen
met een half uur
Toen op een gegeven ogenblik het starttiidstip
gewoon
een voorsprong
mii
dat
ze
vervroegd werd dacht ik eerst
te startentiid
om
die
iedereen
wilden geven,maar helaas bleek
af te
zwoegend
de
LLL
om
síaat
in
Na een hele tijd l{as ik zelfs
lukte.Een
uur
de
twee
slot
b.innen
leggenrwal dankzi-j een sterk
fraai stuk tegelwerk was mijn beloning.
Gegrepen door dit succes besloot lk mijn horizon te verbreden en
mijn grenzen te verleggenrmaar hoe?
Sinds enige tijd heb ik geleerd als kleine zelf,sbandige mijn
hoofd boven water te houdenrfietsend naar mijn werk te Saan en
onder de bezielende leiding van Anko hard zwoegend vooruit t,e
'1

Iopen.

Mijn zwager zag dat dit de lngrediënten waren van de triathlon
en haalde nij over om in ziin fraaie w.oonplaats Holben mee te'
doen aan een kwart triathlon.
Holten is niet zomaa? een dorp met een zwembad waar -'je eerst
doorheen moetrvervolgens eromheen moet fietsen en Iopen.
Neerdeze triathlon is hier een echt evenementrperfekt georganiseerd
met hulp van vele instanties en enkele honderden vrijwilligers.
Aan de start verschijnen veel !Íedstrijddeelnemersreen Paaf honderd
trrekreantentt voor de kwart en nog heel veel vöOr de aChtste.
De inschrijving is dan ook aI ver van te voren gesloten i;v.o
de grote belangstelling.
VoI koolhyd.raten en goede moed toog ik 10 augustu§ il. dus naar
Holten.
ZoaLs gebruikelijk begin Je met het zwemmen.Dat is wel een beetje
drlngen'rwant je start met 5 of 6 man/vrouw ln één van de 12 banen"
Vol vuur stortte ik me in het gewoel,maar door het chloorwater
uitgeblust stapte ik na 25 minuten uit het water.Gelukkig had ik
de laatste paar honderd meter het rijk alleen omdat de meesten
al op de fiets zaLen
Kotsmisselljk van het chloor moest ik eerst maar ''eens wat eten
en drinken.
De goede organisatie klokte zodoende mijn omkleedtijd op 5 minuten.De snelsten doen dat binnen de minuut, maar di.e zíLben dan ook
zotn beetje in de blote kont op de.fiets.
0ver fietsen gesprokenrik me Ín het fietsenpark aI zíít,en vergapen
aan de superlichte racefietsenrspeciale triathlonframes,carbonvelgen
spaghettisturen, di-chte wielen, triathlonstuen, aerodynamj-sche snuf Jes
etc.etc..Gelukkig zag ik nog een fiets met spatbordenGelukkig is het n,iet allen goud wat er blinktrdus zag ik al mebeen
mijn fiets met glimmende spatbordjes staan.Veel keus was er trouwens niet ,want de anderen waren aI weg..
Begrijpend dab ik aI een eind achterlag gespte ik mijn echte fietshelm vast en ging er als de bekende speer vandoor.Omdat er niemand
achter me zaL hoefde ik allen maar vooruit te kijken en weldra
kwamen de eersten al weer 1n zLcht.Gesterkt door mijn fÍetsstage
in de Franse AIpen (pIus 5ke.) haalden mijn trouwe fiets en ik
vele lotgenoten in.
De 45 km. door de fraaie omgeving rondde ik za in 1 uur 19 min. af

-vervo 1g-

Mldden in het dorp is de wisselplaats;hier moet je dus van de fiets
af en te voeb verder.Na zorn eind fietsen gaat dat heel bezopen.
De eerste meters 1eék het lnderdaad of 1k bezopen was, terwijl
ik echt niets sterkers gedronken had dan chloor en Roosvicee. Het
was dus zaak eerst je rÍtme en cadans rustig be hervinden en daarnate versnellen.
De 10r4 km. zlÍoegen lras verdeeld over 4 ronden door en langs het
dorpn.Per ronde waren er 2 à I plaatsen waar je waterrisostar en
natte sponzen verkri-jgbaar waren.Bij gebrek aan tafels en stoelen
moest je maar ïreer snel verder.Er waren ook nog mensen die een
tuindouche op straat hadden gezeb om zo de man met de hamer nat
te maken-Dat de plaatseliJke bevolking meeleeft blijkt ook uit de
grote belangstelling langs het parkoers. Ik heb ze niet geteld
onderweg, maar ver over de duizend t.oeschouwers traren er zekerZonder aansziens des persoons werd ieder toegejuichtrwat het toch
een stuk gemakkelijker maakt om het eind te halen
Op m,ijn sloffen(zo noemL Jan de Jong de Reebokjes) rondde ik dit
laatste onderdeel af in 52 mÍn. ,zodaL mijn elndtijd op 2uur 41 mj.n.
af.
Als ik nog eens goed leer z$remmen,sneJ-1er probeer om te,,k1eden,
flitsender ga fj-etsen en sneller ga zlroegen moet er toch een betere
eindtijd kunnen komen volgend Jaar.
Voor een Íeder die nog eens een gezelligerpër.fekt georganiseerde
triathlon'wÍ1 doen is dit een aanraderral is het a1leen aI de gezelligheid rs avonds na afloop midden in het dorp.

t

Rob Amesz.

Hal1o Sportvrienden

t

Via d1t berichtJe wi1 ik jullie belangstelllng peilen voor
SPORTMASSAGE "

ïk, Marieke Koot, 21 jaar, korn medio september 1991 in To1brb
te wonen op de HeÍhorst 3 en over een t maand ben ik afgestudeerd aan het CIoS te Heerenveen Ín SPORTI4ASSAGE en Íjstrainster
Ik wil graag

L

B.

eigen prakbiik beginnen in sportmassage aan huis,
brj de vereniglng langs komen (tarief Í 7,50 f 10,-

een

maar kan ook
behandeliag
'_t:,_l-u"

)

Vri ende'I i jke sPortgroeben '
Marieke Koot
Heidebur.en
B4t{
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UIT DE ACHTERHOEDE

( FIETSEN MET

4OO

WATT PER I'I'R.

II

Een kop in de VolkskranË die uijn aandacht trekt.
I{aarou.?, wat Boet een loper nou met fietsen zul je je

afvragen.

Je gaat fietsen als de dokter tegen je zegt dat de pijn in
je knie het gevolg is van een rutrre binnenkant van de
knieschijf en dat dat weer het gevolg is van te veel
hardlopen en dat hij je daaroa adviseert om het voorLopig
maar even rustig aan te doen; En a1s je dan met het mooie
lreer toch naar buiten wilt en je conditie enigszins op peil
wilt houden, dan ga je dus fietsen.
Ook bij een keuring zit je ve1 eens op een fiets.
Na een eerste aanloop, !íordt dan de weerstand langzaan
opgebouvd en voor je het weet zit je daar te zlroegen en te
zweEen tot de dokter van mening is dat het voldoende is
geweest. Meestal zal dan de conclusie zijn, U hebt een goede
conditie ríant U fietst nog ......WATT per uur ????

?????? ......WATT Per uur ?????
Daar ben ik niet bij groot geworden; Die nieuwigheid gaat
me boven nijn pet.

Dank zij het artikel onder bovengenoemde kop weet ik er nu
iets meer van.
Als we wandelen, trimmen, of fietsen gaat dat niet vanzelf.
Onze spieren moeten aan het werk otn ons lichaam te
verplaatsen. Anders gezegd ze moeten arbeid verrichten.
Een aantal lopers van hetzelfde gewicht, die van starc naar

finish gaan, verrichten evenveel arbeid.
Hij die het snelst loopt, wint de wedstrijd. Het gaar er dus
om welke loper het sneLst de vereiste arbeid kan leveren;
Ofwel wie kan de meeste arbeid per tijdseenheid leveren.
De arbeid per tijdseenheid noettren we dan het veruogen.
IIet aantal WATT is de grootËe van het geleïerde vermogen.

Het krante artikel geeft dan een aantsal voorbeelden voor
fietsers, helaas niet voor lopers.
Een wielrenner van 75 kg. op een vlakke weg bij windstil
weer levert bij een snelheid van 30 km/uur een vermogen
van 145 WATT. Een geoefende toerrijder kan dat een dag lang
volhouden (veel zitvlees)
Bernard Hinault de franse wielrenner kon in een klimtijdrit.
een uur lang een vermogen van 400 WATT leveren. Een
ongetraind persoon kan dat nog geen 3 nin. volhouden.
Over het vermogen dat lopers moeten leveren heb ik niets
kunnen vinden. Wel veel infornatie over hartslag, bloeddruk
en zuurstof opnemend vermogen.
Wie wel vIaC weet over de relaEie Vermogen,/WATT,/1opers, zou
er iets over kunnen schrijven in het volgende clubbIad.
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keer actief te ztjn gewe.est en we1 in Appelscha. Daar werd
op 14 anrgustus de furfstekersloop gehouden over een afstand.
van 10 kilometer. Gezien d-e tijden ziijn ze nJ-et in de turf
blijven steken. Hans T 33.35r Gjalt 33.46, §bele 38.15 en
ortze
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