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Ànko Odding
I{edstri jd- Jel1y Land
J.P. Santeeweg 86 secr.
Leegeweg 6
93L2 PH Nietap
9745 CP Hoogkerk
te1. 05945-15598
te1. 050-565982
Secretaris:
Peter Schipper5 Technische BoeIe de Wind
H.N. Werkmanstr.26 zaken:
de Olde Ee LB
9744 HB Hoogkerk
9362RC Boerakker
te1. A50-565277
tel. 05945-49936
Penninomeester: Jan Hovinga
Red.aktie: Àd van EA/J Land
Auwemalaan 33
't Zuden L57
9351 NA Leek
9351 LJ Leek
'bsgas-15r.1i.
teL 05945-15076

VoorzÍtter:

ïYpewerk:

Àrwie Odding.
Ad van Es.

Contributie:

iid f 60,- per jaar
scholíeren,/studenten/e.d,. f 4A,- per jaar
wedstri jdl icentie f 28,5A

e

Gewoon

* Bij inschri:-ving is eenmalig t 10,- administratiekosten
verschuldigd.
* Het l idrnaatschap wordt aanqegiaan voor de duur van een
kalenderjaar en wordt steeds voor de duur van een jaar
verlengd, mits voor 1 november schriftelijk is opgezegd.
"' Bi j overschri jvi.ng naar een andere vereniging dient f 15,administratiekosten
te worden betaald aan de K.N.A.U.
Betaling contributie:
Deze dient voor de aanvanq van het nieuwe kalenderjaar te

worden voldaan.

Bankrelatie:

Rabobank Leek no.
Gironummer v.d. bank

Girorekening :

2824L5 t . n.v. Loopgroep Nienoord.

Trainer:

Woensdaq:

Jelly

Zondag':

Boele de Wind

Ki eding

Zaterdag

Land

Anko Od.ding en Jan Hovinga

Sweater

T-shirt

385705336
896815

Wedstri jdshirt
Broekje

f 32,f 16
f 4A
f 30
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Van de voorzitter
De zesde Leekster.Lenteloop
ligË al weer achter oas.
omdat Loopgroep_ Nienoord ait-5ii.

voor het

eerst het leeuwendeel
i't..,i.,g-n"à;.;"imeÍ,,
sronder velen

haar

;;:,0:J'ff:ï::ï.voor

Helaas bereikte ons enige dagen
voor de Lenteloop het bericht dat
dà r,""I n".,t-i"iia.ï,'rii' ...,
harraanval r.ras
ï::r§fftrijdleíder,
voor de KNAU, maar zeker ook
voor zrn naasten een groot verlies.
Bij bijtra alre wedsrrijden ko*i'
je de ,;;;;;."persoonlijkheid,
ó;k d"-iËrËà*i;";ilïiÏo'u. loopgioepleàen

!ö";:Lïi;r§iï"'
#:ffi :l1lïï:t::

corupleteren.

Xff:i.:ï:.ïo']::"
Bes

*

heefr Henk als wedstrijdleider
1"i.e13ne1
zou Henk' samen met zto .'.o,r*r;;-j";;';;. bijge_
Jaar

wil ik zrn naasren veel srerkre

lrensen voor de

tuursuededelingen

sI.{A

Het bestuur heeft een abonnement
genomen voor alle l00pgroepleden
bij het Sporr Medisch aà"iï"""rrum
(SlrA) in-croningen.
Hierdoor kan ieder""r, .r"o-àJ-ioopgroep
reductie krijgen op keurin_
gen en consulren- (zie hiervoor
àia"r"

io àir-ur"a.l

*
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!3 i's9iiitila." van deze loop

zou onderzoeken,

li:,;::'"ÏLï:::];Ï i::: *:.ffiffi:Í;" ", deze loop voor volgend
x Landelijke

Loopdag

Ï:t;l:Jï"::: l::'.l:l:""'
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s- de "r,anderijk Loopdag,, voor
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* Lopen voor Worldrunners
Speciale aandacht,r^rordt gevraagd-voor
twee wedstrijden waarvan d.e
opbrengst ten goede t o*r"r"rr-f,iojecten;;;
ffiidrunners. worldrunners
ai,,".;;Ï;Ï;anse landen
voedsel,
op 25 april wordr .i i.r-frEa'ia"aspark
(atleriekbaaa) te Groníngen
ou I0 uur gestart voo3 afstanden
van 2 tot 20 kilometer.
3i :: r:àJ:ï""ïrt ".er t de ve reranenco,r- is s ie ao* r, Ro r reva 1 le

:ff::i,f,'lÍ H:n;ï Ïx'ï:i-ii

iïï ï:.i;ï:.;:,::-:;::;;f*jij* ;x;
if:;,,
aïïjj:Ïi:#,
De inschrijfgelden

Tevens

zijn respectievelijk f 5._.en f 6._,
inclusief lot.
is er volop wortarunn"r"Ir,r.,.,irrg_o'ifia-t"
toop.
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t Jong geluk
Gjalt en Jannie Terpstra hebben een dochter- Op 24 febroari j.1werd Frouke-Janrine geboren. Nogmaals van harte gefeliciteerd.
Een bloemetje namens de loopgroep is bezorgd.
Ook uitbreiding bij Grietje en Sake Bergsma. Op 7 april, aiet één,
niet twee maar drieuraal. Nee, geen kinderen, maar kleinkinderenl
I.{at een prescatie, geluk geh/enst* Zandtrainingen
Onze maandefijkse

"zandtrainingeo" zíjn op 3 mei in de Zuursche

Duinen en op 7 juni in Bakkeveen.

t Melden wedstrijdresultaten
Nogmaals het verzoek aan een ieder die vredsrrijden loopt, de resultaten te melden bij Peter Schippers. Peter draagt dan verder zorg
voor publicatie in Leekster Courant, Midweek, de Droaver e.d.

Dat is leuk voor lezelf, lollig voor de familie, lucratief voor
sponsor en loffelijk voor de loopgroep.
Dus nou niet lastig, luizig of lullig doen, maar meldenl

de

t Nieuwe leden
Rob Houtenbos (19-2-'54), Grashoek 9 Roden,
Peter Kooi (21-ll-'46), lleth. rr.ie Huts tr 96

te1 05908-13906.
Leek, ter 05945-15197.
Egbert Top (19-2-'65), Irenestr 96 Hoogkerk, re1 050-566032.
Welkom allemaal en een fij.erijd
bij de LoopgroepI

Wedstrijduitslagen
0p 2l maart liep Peter S in Heerde een 30 kilometer in I uur,
53 minuten en lB seconden. Een persoonlijk recordl
920328, lll,ave, I .36. 49.
De SNS-loop, een halve maraton in Groningen op 5 april. Lammert in
1.32.08, Harm P 1-26.01, Jan de J 1.21 .09 en Douwe 1.42.O8.

Van de redacfie

rn de rubriek "Even voorsteller-L" in de vorige Droaver, is door het
copiéren net de zin met de naam van het slachtoffer weggevallen.
Als jullie er nog niet achter rraren; het was Hans Bakker (man van
Greet en vader van tu/ee struise dochteren).
copy voor het voLgende nummer van de Droaver, graag inleveren vóór
of uiterlijk op I 4 juni a. s.
L:
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Acht.er de schermen van de Leekster Lenteloop

Het is nu al meer dan twee jaar geleden dat ik bij de loopgroep
Nienoord ben begonnen te lopen. Aardige lui hoor,ze vrap:en heel
meelevend; "Het valt zeker niet mee, hè"? Daarna blijven ze in hetzeLfde tempo doorlopen, mij in het zweeL en puffend achter latend.
Ialat dit laatste betref t, staat mij een rondje Leekstermeer nog zeer
goed bij. Ondertussen kan ik de meute iets beter bijhouden (een
gedeelte tenminste), zodat fussen de trainingen iets meer energie

overblij ft.

En jawel hoor, wat doe je dan, je bent zo gek om in het besfuur van de
Leekster Lenteloop te gaan zitten. VervoLgens word je nog aangespoord
om a1s nitwit voorzitter te worden en dan besluit je maar om in het
diepe te springen. Dit laatste besloot ik pas nadar ik de kring eens
goed had rondgekeken. trrlant zonder goed team lukt het natuurlijk niet
om zorn halve marathon te organiseren.
Dus dan zíe je Siep en denk je, tja, die heeft genoeg van het voorzitterschap na vijf jaar, maar blijft wel beschikbaar als "gewoon lid".
Heeft veel ervaring en is eigenwijs, belangrijke kracht. Anko, betrouwbare heer, dat zíL wel goed. Evert, stapt er in met een slag om de
arm. Afwachten dus. Jan l^lilt j er, zteL er gedegen en rustig uit, zaL
dus wel goed komen met de financién. Jellie, veel ervaring binnen
het loopgebeuren, zít- wel goed. Hans de nieuwe secretaris, praat zoals
hij loopt. Het oogt bescheiden maar is zeer effectief. Jan H, loopt
zoals hij wil vergaderen, snel naar het eindpunt. Prima kracht dus
voor het regelen van een snel parcours. Jans, tja, heeft geen tijd
meer, maar wi1 nog wel wat doen t.a.v. sponsors. Maar meepikken wat
hij tussen de bedrijven door kan bieden, want praten met het zakenleven kan hij als geen ander. Later meldt Peter S zich nog als serieus
en humorvol man.
A1 met al dus een prima team dat het wel za1 redden ondanks het wegvallen van veel ervaren krachten. Dus hup aan de gang.
En dan blijkt in de loop van het jaar \íat voor grote klus het is en

ben ik blij dat het draaiboek van Siep er is als handleiding.
Sponsors be11en, dat is de eerste belangrijke klus. Belten:ën:.agg
eens bellen en nu en dan je gezicht laten zien.
De eerste vergaderingen worden trouwens matig bezocht, waardoor ik
rne zorgen begon te maken. Maar dit bleek gelukkig een tijdelijke
zaak. Langzamerhand krijg je dan een beeld van alle rompslomp om zotn
loop heen. Alle regelingen met Gemeente, KNAU enz. eozDe vele werkzaamheden rond inschrijving, borstnummers, scholierenloop,
computers (praat me niet meer van comput-ers), vastleggen van juryleden, speakers, kleedruimten, wedstri-]dwagen (bus van Jan Lammerts
meL a1 ztn communicatiemogefijkheden), uitnodigen van lopers enz.
Gelukkig werkt iedereen prima sanen en als ik weer eens iers niet
weet, is er altijd wel weer een deskundoloog in de buurt.
De laatste weken neemt de hoeveelheid tijd die aan de loop besteed
moeL worden, toe. Vele details moeten geregeld worden, perscontacten moeten de deur uit- Ook de scholierenloop'-vergr de nodige voorbereidingen en folders en affiches moet-en verspreid wordenDan Ïroop je maar dat het Íreer mee zit en er \,íeer veel deelname is.
De laatste r.reek wordt het weerbericht druk bekeken- In de week voor
de loop de laatste vergadering. De lijsr mer vrijwilligers
is gelukkig
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Leer veilig autorijden bij

Veninga's
Riischool

Oogmetlng - Kontaktlenzen
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tet. 05945-13062

2)

lsaàc v. Ostadestraat 26, Nietap

LEEK

Tet- O5945-12257

GRAr/S THEORIELESSEN

Totberterstraat 16
Leek
Te|.05945-18236

.-.Èmooth'et
maar afwachto<r,
maar van tÍw

Ectre Bakker
gaan ze eraftijd in!

kanLoorboekhandel

kantoormachines
kantoormzubelen
Kanaalslraat 52
9301 LT Roden
Poslbus 248
9300 AE Roden
TeleÍoon 05908-12088

Ëtës?Ga

Hoofdstra at 32, To{b€ít
Teteíoon O5S45-124U

Wij zijn enorm gesorteerd in.
* Behano en wandtextiel
* Ftexa [.akverven Cout eur i-oca-f
* Ceta Bever Beítsen
* 0uplicolor Spultbussen
* TeoÍlux Autotakken
* Glas
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* Thermopane glas

Hui shoudeli jke

MENGMACHINE DUIZEND KLEUREN
Ook voor al uw Schilderwerken lnlijsten

.é;tikelen

en verhuur van machines waaronder

iilar ketschuurmachines
kunt U terecht bij
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Tolbertstraat 77 - Leek
telefoon 05945 - 12328'
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is onze service maar wel

schoenmokerii en sleutelservice
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(bijuw buren)

LI EKEBLOM'
De §chons l4o,

LJtr) ZONbCN

9351

Briljant in alle facetten - 05945-l?l4l

AI teek

Tel- 05945-175ól

Ook wlj zitten niet stil . ..
í

U houdt niet van stilzitten- De Rabobanli er,enmin- Ook wii bLiiven het liefst volop in bervegingOm onze diensrverlening op peil te houden- En om
het u nog m.akkelijker te m.alten.
Zoheeft icder een goede
reden om akrief bejg re ziin.
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Even voorstellen.

Drie fotots:
- veronEwaardigd kijkend naar een ondeskundíg behandelde grasmat
- fanatiek kijkend vanuit de dug-out naar de verrichringen van het
eerste e1fta1
- verheugd kijkend tijdens de finish van de Berlijnrnarathon in
2 uur 48 minuten.
Deze drie fotors zijn nij het meest bijgebleven van aLle fotots en
artikelen die ik in korce tijd onder ogen heb gekregen. En daarbij
natuurlijk boeiende verhalen over hoe mooi het vroeger was.
Dit al1es van een man die heel vroeger op een derLiende juni in
Winschoten werd geboren.met een voetbalhart en marathonbenen. Maar
van "Sodomt' heeft-ie niet veel meegekregen. Een jaar na zto geboorte,
en ver voor de tweede wereldoorlog, woonde hij al in Groningen. Hier
heeft hij verschillende lagere scholen doorlopen. Orndat het zorn
mini-ectertje was? Misschien ook wel. Zeker is dat de Duitse bezetEers
verschillende scholen gevorderd hadden. Hoe het ook zij, toen hij vijftien jaar was, vond-ie (of vondeÍt z'rt ouders) dat hij genoeg scholen
van binnen had gezien en ging hij werken- Heel ger^roon in de na-oorlogse
tijd, zeker a1s ze het thuis niet breed hadden.
Na wat baantjes links en rechts kwam hij terecht bij een groothandel
in textiel. Dat greep heml
In de avonduren ging hij studeren. Diverse textielbrevetten, diploma
middenstand en -verkoopleider.
Te veel oog voor textiel en te weinig voor sex-appeal? Ztrt z'ls fungeerde als koppelaarsterl Daarna nam hij zelf weer her initiaËief en
trouwde in 1960.
Na zrn truw9-ijt< kreeg hij een baan (en een huis) bij de firma Denneboom
in Leek. Hij werd hier bedrijfsleider en verzorgde de inkoop (van
textiel natuurlijk). Op een gegeven moment kon hij zelfs de zaak
overnenen. Maar dat vrerd hem -financieel gezien- te gortig. Hij werd
toch maar weer vertegenwoordiger ('65).
Dat is hij tot op de dag van vandaag rrog sEeeds, zíi het een heel
bijzondere door alLerlei studies en trainiogen. Een gladjanus dus,
een linkmichel? Hij maakt niet die indruk.

Terug Íraar zín voetbalhart en z' n marathonbenen. Op ,t n twaalfde voetbalde hij al bij GVAV en hij heeft het daar tot de hoogsre amateurs
gebracht. Sterker nog, hij heeft zelfs betaald gespeeld, zonder betaald
te worden, wanneer er teveel zieken of geblesseerden Í/aren.
Toen hij in Leek kwam wonen, is hij ook bij de v.v. Leek gaan voetballen. Hij heeft het daar druk gehad. Niet met die twee trainingen in
de week, maar trij had allerlei functies binnen de voetbalclub.
Een rommelaar, zoals hij zíchzeLf noemt, in en buiten het veld- In de
loop van de tijd is hij (eerste)etftalleider geweesr, rrainet van
lggere elftallen, keepers-trainer, samensteller van elftallen.
Hij "ronselde" tp"lers, zat in de strafcommissie, behaodelde schorsinBeo, loste problemen op, was sociaal werker en heeft vele bestuursposten bekleedHij ireeft ook nog in de bouwcommissie voor de kantine gezeten. Dit
Laatste noemt-ie met zoveel nadruk, dat ik vermoed dat er flink wat
kantine-trainingen aan gespendeerd zíjn.
Op een gegeven moment is het hem allemaal wat over de schoenen gelopen.

-t-

a

Toen is deze "dolgedraaide" en inmiddels uitgedijde voetballer gaan
hardlopen. Dat was in 1983. In rB5 liep-ie zrn eerst marathon.
Eind r87 is hij lid geworden van de loopgroep. Het ongedwongene bij
de loopgroep bevalt hem goed. Tijdens z'n werk is hij de snelle jongen
in het pak, moet-ie alert zijn en in de plooi blijven, kunnen incasseren. A1s tegenhanger wi1 hij ín z'n vrije tijd graag een beetje dollen.
Ook hij viudt de maandelijkse "koffie-zondagi' belangrijk voor de
binding binnen de groep.
A1s hij iets doet, wil hij dat met alle írtzeL doen. Daarom heeft hij
zrn functie van secretaris van de loopgroep overgedaan. Dit omdat hij
de hele week van huis is en vindt dat een'secretaris hét aanspreekpunt van de club moet zijn.

Ik vraag hem nog of hij nog iets boeiends of een wijs woord tot slot
heeft. "Als je pijn krijgt, moet je stoppen", flapt-ie eruit. Wat
verontschuldigend voegt-ie er aan toe dat dit meer voor anderen geldt
dan voor hemzelf.
Moet ik hem eigenlijk nog voorstellen? Natuurfijk.

...JANS

MEYBOOM.

Ad

Hebben die kantine-activiteiten geleid tot
wat illegale bezigheden?
In een penose-periodiek zag lk namelijk
bij gaande advertentie.
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| "Schone atletiek is voornameliik
.een schone droom."
(Atletiekmanager Jos Her>\ mens in SPort lntemational)
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flipt of wipt, het is
niet goed voor je
pres tatie !
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Tot voor enkele jaren bestonden op veJ.e plaatsen in Nederland
sportkeuringsburo's, waar vele sporters periodiek gekeurd
werden. voor veel sporters vras dit een verplichting om aan
kompetities deel te mogen nemen. ï.v.m. toenemende kritiek op
de kwaliteit van de keurÍ-ngen, werd besloten tot een
reorgianisatie van de sportkeuringen tenei-nde de kwaliteit te
verhoqen. Gelijktijdig werd daarbij de keuringsverprichting
opgeheven en het aan de sporters zel-f overgrelaten om
regelmatig een sportkeuring te ondergaan. Gevorg van deze
laatste beslissing j-s echter geweest, dat het aantà1 sporters
dat zich meldde voor een sportkeuring zo drastisch verminderd
is, dat er onvordoende aanbod bleef om de sportkeuringsburors
in stand te houden. Daarop is besloten dèze burors op te
heffen en de sporters voor een keuring naar het sportmedisch
adviescentrum (S-tí-A- ) te verwi)zen.
op het s-ÈÍ.A. kan men terecht voor sportkeuringen varierend
van eenvoudigr tot zeer uitgebreid. op het s-lt-A- werken
sportmedisclr gesclroolde artsen, die zeer gericht kunnen
adviseren.
Een keuring op het S.l,Í.À. duurt- afhankelijk van de
uitgebreidheid- L/2 tot L 1/2 uur.
De standaardstrrcrtkeuring begint met het invullen van een
vragenformulier, waarop ondermeer naar klachten en zj-ektes die
men heeft of gehad heeft wordt gevraagd. vervolgens worden
lengte en gewicht en vetpercentage bepaald, ëT worden enkele
druppels bloed afqenomen om te kijken of er geen bloedarmoede
is, de ogen worden getest, ët vind een blaastèst plaats (om de
longen te testen), urine wordt onderzocht en tot slot van het
vooronderzoek volgt soms een inspanningstestje op de fiets.
Daarna vorgt het onderzoek door de arts, die voorar let op
hart en longen en het bewegingsapparaat (rug, armen, benen,
gewrichten, spieren). De keuring eindigt met een bespreking
van de keuringsresultaten en een qerichte adviseringEen eenvoudige kleine keuring is beknopter:
het vooronderzoek is beknopter, het richamelijk onderzoek is
beperkt tot: letten op eventuele afwijkingen die een
bedreiging voor de gezondheid kunnen vormen. verder is er
alleen, indien nodig, een beknopte advisering.
De meest uitgebreide sportkeuring omvat: naast de reeds in de
standaardkeuring vermelde onderdelen, een rust cardiogram
(ECG, ook wel hartfilmpje genoemd) met aan het eind een
maximale inspanningstest op de fiets,
waarbij het
inspanningsvermogen, het
bloeddrukverroop,
màximare
hartfrequentj.e, inspanningscardiogram en het herstel na
inspanning bepaald c.q. geregistreerd worden.
verder krijgen de keurring en diens huisarts een uitgebreid
schriftelijk verslag van de keuring-

I
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sportkeuring?
is nu het belang van de sÍmpel
eeT kwestie van goed-- of
niet
iJ
De sportke"ri"g
vri]wer niet voor omdat vrijwel
afkeuren. Àfkeíren komt
sporter afwijkingen
iedereen kan sporten. Indieí bij een
hem een bepaalde sport
is het mogelijk
gevond,en worden,'
-heÈ
Fet
'.r,
advies krijgt .om een andere
dat hij
ontraden ,oràt
sporttegaanbeoefenen.Ïndepra.ktijkblijkt.echterdat
ae keuring geschikt bevonden
veruit de meàste sporters tijdens
sport van hun keuze' t{el
de
van
worden voor het feoefenen
gevonden, die op
(kleine)
afwijkingen
worden echter vàelvuldig
kans geven
vergrote
een
wel
z:rclt niet ernstig zijn,- maar die
wordt hier
sporter
De
.rÉtt bLpaalde blessures.
;;-;";-friigàn
kan
doen om
hij
wat
dan op gewer"rr- "r, krijlt gerichte adviezen
te
beperken'
mogelijk.
veel
de kans op een blàssuie zoafwijkingen
afwijkende
dergelijke
Voorbeelden "à"
-zi-jn:
heupknie-,
enkel-,
voetstand (kan een rol- speien bij díverse
jke
beweegli
overmatig
, bepeíkte of lies, Eu9- en =pi.iXf"cfrteril
rugklachten),
en
oewrichten, Ëeenlengteverschil (knie-,
( Épierblessures ) . Met gerich_te maatregelen
;;;i;;.--ËpGr."
of beenlengteverschil,
ars eventuel"-rorrLxlie van voetstand
kan men dan de
bandages
beschermende
en
iàrxir-rqsoef enlnfen

Wat

(1

blessuiekans verkleinen'

varieren van f
De kosten van de sportkeuring op het S.H'À'
jeugdigen
f 80,-voor
à0,- voor de beknopt,e basiskeíring voor de meest via
uitgebreide
voor de stanaaaiàXe'urinq tot f L7o,keuring.
tarief
Blessureconsult ,
sporÈmedisch advies
I{erha1 ings consult

A

tarief

f. 50

t40

25

25

30

25

50
BO

40
70

110

100

r70

r50

2

a

b

c
d

Kleine sportkeuring
tot lB j.
lB j. e.o.
specif ielle sportkeuring

uitgebr. sportkeuring
grote sportkeuring

Orndat ons

bestuur een abonnernent heeft

geldt voor ons tarief
(af spraken:

I

Bl
050-25BBBB)

genoment
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ln'Wedloop met 10 hindernissen: hord.enloop ! Volrnaakc
\rarr
. een klasse op zichzelf is de kledingkollektie
ons -IIet cijfer 10 (van uitscekend) past, bij

rc'n assortiinent !
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Uitstekende bediening
,,Vooi de deur" parkeren
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-roVERSLÀG VAN
DE MARÀTHON VAN ROTTERDAM

5-4_L992

Allereerst wiI ik de mensen vriendelijk bedanken voor de giften
die ik heb ontvanqren woor de Stichting Het Zieke KindIn Hoogkerk heb ik een bedrag opgelopen van 388,- dit gaat naar
het Sophía ziekenhuis in Rotterdam voor kinderen die last hebben
van taaislijmziekte, het totaal eindbedrag van de marathon
opbrenst is op dit moment ruim 150 duizend gulden het juiste
bedrag' was ti-i'dens deze uitgave nog niet bekend.
4 apri I was het d.an zover, er stonden l-0 ' 0O0 mensen
achtei het startdoek om te worden wegrgeschoten
Om 1300 uur rrras het d,an zover, maanden lange training moest dan
maar even waargemaakt worden
tijd van i-9 min
De eerste 5 Ém kwam ik heel rustig door in een L5
km in 57 min
de
48
sec,
en
min
ging
38
in
en 45 sec, de 10 km
48
sec'
en
min
uur
16
en 39 sec, de 20 km in 1
Halvewege de marathon zat ik op een tijd van 1 uur 20 min en 49'
tijd van 1
sec. op naar het 25 km punt d.ie ik passerde in een
passerde
punt
km
30
heL
naar
km
25
de
uur 35 min err 48 sec. Ían
30
zitten'
te
kwamen
stuk
behoorlijk
ik al diverse mensen die a1
30
het
naar
sec,
54
en
min
54
uur
1
van
km nad.erde ik ín een tijd
hardlopers'
meeste
pas
de
zeggren
km punt dan begint de marathon
stonden
De sfeer aan àe kant was trouwens een lust om te zien er
joenenjuichen
mil
we1
misschien
d.uizende mensen om ons aan te
min en 6 sec' van
35 km punt passeerde ik een tíjd van 2 uur 14
je
je
tanden bijten'
op
flink
we} even
35 naar Oe àO km moet
komt dan even
want
43
sec.
40 km kwarn ik door in 2 uur 33 min
-ie
jkt
dan wel een
ii
die
op
na het 40 km d.e befaamde wÍllemsbrug
sprekente
berg van de 1e catag:orie om in wielertermen
was'
Ik lasseerd.e de Finish in een tijd waar ik we1 tevreden meemet
54
record
persoonlÍ-ik
mÍjn
2 uàr 42 min en 15 sec, waarmee ik
Zond.ag

seconden verbeterde.

Peter Schippers
Bekroni ng voor Zevenhuister docu rqentai re
Afgelo pen zai"rda g *erd in het theater De Kolk te Assen de j aarl§kse rna-ni-

festatie voor amateur{ilmers gehouden, georganiseerd door de NOVAafdeling Noord. (Nede rland se ÓrganisatiJ voor Amateurfrlmers ). Aan de
manifeJtatie werd deelgenomen dloor filmers uit Groningen, Friesland en
Drente.
De Zevenhuister amateur-cineast Wobbe Gorter nam deel met z'n onlangs afgreronde'

documentaire 'op de voet gevolgd'- Een hlm over het lange afstandlopen- En niet
zonder succes, wànt z'n film rverd pet goud bekroond'
Èoofdpersoon in de film is de eveneeis uit Zevenhuizen aÍkomstige atleet Gjalt
lrnrp.irr. In de 25 minuten durende film, waaraan 1,5 jaar is gewerkt, *'orden diop de noodza;;;;;.;"I4"" "r" t ot lange afstandlopen belicht. Zo wordt ingegagn
kelijke vïorbereiding en de"diverse trainings_onderdelen, evenals de meest voorkovan
*o.d" blessur-es enïe voeding..Tevens wordt teruggellikt naar_de oorspfong
Hut'
tregeleiWim
door
vèrtolkt
rvordt
hierin
hct marathonlopen. Een bijzonïere rol
der van Gjalt Terpstra. VËrkleed als de Griekse soldaat Pheidippes, die rvordt be.Ào"*a if. gto.,dl"gg". van het lange afstandlopen, rent hrj door de heide in Bake

keveen- Dooihet beÈàalde re§ultaatïag de filrn in november a-s- meedoen aan de
nationale manifestatie voor amateurfitàers, die wordt gehouden in theater De
Meerpaal te Dronten.
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Hoewel ik op een rrat snellere tijd had gehoopË, was ik toch niet
ontevreden oet uijn tijd tussen I uur 2O miauten en 2 uur.
Ik wi1 ue niet veroaÈschuldigen, maar voor mrn wat mindere prestatie

ik wel verklaringen.
ik voor de wedstrijd ia het Nienoord ga inlopea en ik zie al die
fli.tsende broeders eo zusÉers, dan word ik a1 heel tinide. Tk zíe ze
voorbij gaan op schoenen met hele systemen erin. Air Huarache, Ge1,
Torsioo, Energy Return om maar wat te n.oeuea.
heb
A1s

Hytrel kanalen, polyurethaan tussenzolen, een thermoplastische sËrap,
een contoured voetbed, a-syuetrische fulcrum-wig, een variabel veÈersysteem. Ja, dat heb ik allemaa1 aiet in utn Scapino-schuivers. Dat
scheelt ue zeker I0 minuËea.
En dau die laoge onderbroekeo in de meest fe11e kleuren. Vroeger

haddeu we alleen. rritte en een aautal- gelukkigen, legergroen.
Nu super lichte, ademeade, wind- err waterdichte runningpants of
kneepanËs. Zelfs hele loop-overalls. Door mijn anti-aerodlmemische
panËy heb ik zeker 5 minuten verloren.
Ik zie ze lopea in shirts en singlets (hemd en broek) van polypropyleen of uet multifilanent polyestervezels. Ik voel het gewicht van
drie lagen jaeger. Scheelt gauÍír !Íeer 3 minuten.
Mrn geiteharen sokken steken schril af tegea die blitse sokken met
Reebok- of Asics-logo. Supersokken die vormstabiel en luchtdoorlatead
zijo en met viltzool tegen blaren. Ik schat dat ik hierdoor 2 minuten
heb verloren.
A1s ik dau ook nog heË product van kotsende aËletea bij de finish
zag en rook, dacht ik ook; nou, dars geen fabrieksbrood met reclrmehagelslag. Ilalfverteerde stukken uueslireep met couplexe koolh5idrateu
en je rook de hypotooe krachtige eiwitdranÈ er bovenuit. Maar jr, j"
moet er wat voor over hebben.
rk ook, ik ga er wat aan doen. rk spaar voor een geheel nieuwe
running-outfit, zod.at ik volgend jaar toch zotn 2ó uinuten sneller
kan lopen. En ik ga me vanaf nu te buitea aan ijzerrijke maximaal
complexe prestgtíeve koolhydratieve energiebronneo (met spruitjessmaak). De concurreatie zíj gewaarschurd!

Een groot

aantal, beter toegeruste clubleden, hebben goede resultaten geboekt. Ja, er zíjtt zelfs een aantal persoonlijke records

gesneuveld.

Alie in 1.36.46, Grietje I.53.55, Gjalt 1.11.50, Dieuer I.18.24,
Gerard 1.23.27, Herrdrik 1.22-OO, Jan de J 1.24.40, Siep 1.26.37,
Take 1.53.55, Rob H 1.29.36, Jan P 1.31.33, Peter K 1.33.06
P 1.23 (ongeveer).

en

Harm

Ad

Hesjes LLL
Wie van de helpers van de organisatie van de Leekster Lenteloop
heeft Írog zorn rood hesje in ztn bezít? Graag alsnog inleveren
bij Anko. Alvast bedankr!

§
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Opkomst en Ëeloorgang van de Peter Schippers-fanclub

s ZaÈerdags besloot ik de volgende dag naar de marathon van Rotterd:m
te gaan kijken- Niet zo zeer voor dat cornmerciële loopgedoe,.-maar meer
om ieter SÉhippers te volgen tijdens z'n -ongetwijfeld- heroische
strijd op 42 kilometer RotEerdamse kinderhoofdjes. Ook m'n vrouw en
zoons vonden het een goed idee om Peter Schippers aaÍr te uoedigen.
A1 pratend over de dag van morgen werdeu we steeds enthousiaster.
We besloten eeÍt Peter Schippers-fanclub op te richten. Mtn vrouw eerste
secret.aris, m'Íl ene zoon Ëweede secretaris, de andere penningmeester
en ikzelf voörzitter. Zo, het bestuur l^ras er. En na morgen zouden de
fans in grote getale toestroneÍr.
trIe gingen met.een aan het werk. We maakten vier spandoekeÍr Eet pakkende
en goed doordachte Ëeksten zoalsl ttPeter, alweer een kilometertt,
beter bij elke roeter", "Peter, het eind is na de laatste
"Peter gaat
ttPeter,
de rest gaat voor geen meter". Ook lieten tre alvast
meËertr en
T-shirts bedrukken met het hoofd van Peter en daaronder kort en
krachtig;'beter for ever". Ze waren mooi geworden. Schittered die markante kop, net een Griekse god.
I

Slapen konden we die nacht niet. Eindelijk liep de wekker af. Snel een
hap en een slok en op weg naar Rotterdam. IIet was prachtig weer, de
wereld lachte ons toe. Onderweg hebben rre het clublied ingestudeerd.
Ook dachten \,/e aan een slogan voor de fanclub. De Griekse dichter
Sophocles heeft eens gezegd; "Niet.s.is geweldiger dan de Ítrens"- Als
variant hierop kw:men r.re tot; "Niets is geweldiger dan Peterl'.

In Rotterdam hebben we op de Coolsingel nog gekeken of we ons idool
konden vinden. Helaasl Maar het was dan ook zo druk- We togen daarom
naar de Boompjes. Na een paar kilometer zouden de lopers daar langs
komen. Nou, ze kwamen ook, maar in zulke horden dat we Peter toen ook
niet gezien hebben. Een beetje teleurgesteld maar niet ontmoedigd
li-epen we de Willemsbrug over en posleerden ons op het "eiland". Na
zo'n lB kilometer zouden ze daar vreer voorbij komen.
Daar kwamen de egIsten. Snel ontvouwden wij onze spandoeken en gingen
wat breeduit staan zodat onze T-shirts met dat edele hoofd goed te
zien waren. Maar hoe we ook zochten tussen de meute, we konden Peter
niet ontdekken. Enorme twijfel maakte zich van ons meester. Hadden
we hem gemist, was-ie ziek, geblesseerd uitgestapt? Het huilen stond
ons nader dan het lachen.
We hadden nog één kans. I.tre liepen terug en gingen halverwege de oprit
van de l^lillemsbrug staan. Na ruim 40 kilometer is dan het lopers-volk
zo uiteen gevallen en gaan ze zo langzaam de brug op dat we Peter niet
kónden missen.
En ja hoor, .daar kwamen ze weer.Een paar Mexié-anen, een Duitser. een
Nederlander, een Portugees en nog \,rat schorriemorrie- En dan- - - - -. - - -,
zagen we heL goed? Was hij het? Het kon niet missen. We herkenden toch
z'n atletische gang. Hij was nog ver weg. Toch nog wat twijfel. Maar
hij was hec echcl
Fier en krachtig kwam hij de brug op, z'n tegenstanders deklasserend.
Zag iníl wat witjes? Maar ja, dat kan na 40 kilomerer.
De wind botde onze spandoeken zodaX Peter ze goed kon lezen. Onze
T-shirts, met dat ferme hoofd erop, wapperden vrolijk mee.

-l 5Een vreemde spanaing maakte zich van ons meester. We schreeuwden,

stampten (klappen kon niet), gilden, krijsten.

: Hij keek niet eens Íraar
Keek hij wat wazíg? l,lazíg.. -..2 G1azíg.
ons noch naar onze spandoeken. Zonder één teken van (h)erkenning liep
hij door. Hadden we dit verdiend? Was de fanclub daarom zo massaal

hier aanqrezíg?
Verbijsterd keken we hen na. Krom en met schokkende bewegingen zeulde
hij zich verder tegen de Willemsbrug omhoog. A1les en iedereen giug
over hem heen. Of hij de finish heeft gehaald, treten we niet- We
wí11en het ook niet weten.
I{e hebben onze T-shirts, met die toch wat verlopen kop erop, uitgetrokkeu en met.onze spandoeken in de Maas geflikkerd. Ook hebben we,
met onmiddellijke íngang, de Peter Schippers-fanclub opgeheven.
Verslagen, totaal leeg, opgebrand voelden r^re ons. We konden en durfden
elkaar niet aan kijken.
Op de Ëerugreis hebben Íre geen woord gesproken. Thuisgekomen konden'vre
geen hap door onze keel krijgen.
We zijn maar vroeg naar bed gegaan, maar geslapen hebben we ook t6en
niet.
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trij dkalender

25 apr Worldrunners loop
30 apr Cityloop
5 mei Trimloop
5 mei Bevrijdingsloop

GVAV/Worldrunners

Groningen

GVAV

Groningen

de Sprinter

Meppel

HAC 163

Coevordea

de Sprinter
(Sake c.s. )

Meppel
Marum

I6 mei

Trimloop
Stratenloop
Parkstadloop

SV Veeudam

Veendem

16 mei

Bildse marathon

SV

I9

Trimloop

de SprinEer
Aquilo

Meppel

Veteranencornm. 40+

Rottevalle

12 mei
15 mei

mei

20 meí Bronnenbadloop
22 o.eí Ouwelullenloop
23 mei trrÍes tlau.dmarathon
24 oeí Muntendenrmerloop

26 meí
28 mei
29 meí
29 meí
30 mei
2 jun
3 jun
3 jun

Friesland

St Jacoba Parochie
Nieuqreschans

Muntendam

de Sprinter

Meppel

Delfzij

Trambaanloop

Fivelstreek
Argo'77
Start I 78
St Mar. ZO Drente
Invictus

Kappakringloop

Aquilo

Trimloop
D ij kloop
Ot en Sienloop
St Lambertusloop

(Halve) nuarathon

Prestatie/wedstr lOkm
3 jun De lus v Akkrum
6 jun l0 e.m.
6 jun Landschapsloop (l Ie)
I2 jun Stratenloop
l3 jun Elfs tedenloop
l3 jun Edelloop
l9 jun S tratenloop
20 jun Oudevaartloop
20 jun Zomercross
22 jun t"Íolenloop
24 jun Wallenloop
25 jun Blij hamloop
26 jun Heamielloop
27 juo Grootveldcross

AV

1

Roden

Oldemarkt

Klazienaveen

terwolde
Oude Pekela
Hollandscheveld
0os

Akkrum

AV I55

Heereveen

HAC '63

Geesbrug

Spartacus

Witmarsum

Fries land

Start '78

Genemuiden

Horror
HAC,63

Hindeloopen

ver.
de Sprinter
Start'78
Aquilo

Veenhuizen

Horror

Bolsward

Gym

Hoogeveen

Nij eveen
S

teenwij k

Blij

ham

Dalen

k
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HEMA

LEEK

De normaalste zaak

Albert He i i n ,
altijd in beueging I

van dewereld..
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LEEK
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De normaalsts zaak-

Albert Heiin'.
Schreiershoek 3, Leek'
van de wereld.
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