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halve

Zondag

mar athon

van VIieland.

I augustus wordt weer de hal-ve marathon

van Vlie1and georganiseerd.
Voor een tiental Loopgroepleden bestaat demogelijkheid om hieraan deel te nemen.
Secretaris: P. SchiPPers
Werkmanstraat 26
Een broer van Chris Lauxen is namelijk bereid
9744 HB Hoogkerk
77
52
O50
56
Telefoon
gevonden om voor de overtocht te wilIen zorgen.
Wat de kosten zu1len z:-jn is afhankelijk van het aantal deelnemers.
Wanneer er meer deelnemers zi-jn beslist het lot.
Uiteraard is het afhankelijk van het weer.
Lever onderstaand strookje in voor 13 juli a.s bij de trainer
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Anko Odding

J.P. Santeeweg 86
93L2 PH Nietap
te1. 05945-15598
Secretaris:
Peter Schi.ppers
H.N. WerkmansLr.26
9744 HB Hoogkerk
tel. 050-565277
Penningmeester: Jan Hovinga
:

Auwemalaan 33
935L NA Leek
te ]. 05945-l-5076
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9745 CP Hoogkerk
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Technische Boele de Wind
zaken:
de Oide Ee 18
9362RC Boerakker

tel.

05945-49936

Redaktie: Ad van Esl.] Land
't Zuden L57
9351 LJ Leek
05945-1511r.

Arwie Odding

Trrpewerk:

Àd van Es.

Contributie:

1id f 60,- per _iaar
scholieren,/studentenie.a. f 40,- per jaar
wedstrijdiicentie f 28,5A
* Bi j irrschri jvingr is eenmal igi f 10, - administratiekosten
verschuldiqd.
* Het I idmaatschap wordt aanqeqiaan voor de duur van een
kalender-iaar en wordt steeds voor de duur van een _iaar
verlengrd, mits voor 1 november schrif tel i jk is opgezegd
* Bi j overschri -iving naar een andere verenigring dierrt f 15, administratiekosten te worden betaald aan de K.N.A.U.
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-2Van de voorzitter

geleden werden verenigingen door de IO{AU in de gelegeuheid gesteld, zich kandidaat Èe stellen voor heË organiseren van
trimlopen in het kader van de Nationale Loopdag. Ilierbij werd per
provincie een club aangehrezen om deze loop te organiseren.
Het besËuur van de Loopgroep Nienoord heeft zich direct aangemeld
aIs kandidaat.
Na enig heen en weer geschuif door de KNAU, eerst werd Leek wel
aangevrezen, daarna weer niet en tenslotte hreer wel, moest de organisatie op zeer korte termijn plaaËsvinden.
Gelukkig hebben we bij een aantal wedstrijden strooifolders kunnen
uitdelen et zíjn posters verstuurd en uitgedeeld.
Begin juni werd aan a1le gemeenten in Nederland door de Samenwerkende
Hulporganisaties gevraagd om in de week van I 4 tlw 2l juni zo uogelijk sporËaktiviteiten te organiseren en de opbreogsten daarvan beschikbaar te stellen aan de noodhulpaktie 'rActie voor Afrika".
Toen de gemeente de Loopgroep hierover benaderde, heeft het bestuur
hierop positief gereageerd.
De deelnemers kunnen kiezen uit 3 14 tot en met l0 kilomeËer.
Hopelijk mogen r,re vele lopers en loopsters begroeten, zodat er een
behoorlijk bedrag bijeen gelopen zal worden en hec positieve saldo
zaT overgemaakt worden naar bovengenoemde hulpaktie.
Voor velen zullen daarna de vakanties a1 vrij snel beginnen en vanaf
deze plaats r^rens ik jullie a1len een zé'er goede vakantie en gezond
\deer terug.

Enige tijd

Van de wedstrijdsecretaresse

I,Iij ziging trainingstij d
De woensdagochtendgroep traint met ingaag van
9 uur in plaats van l0 uur.

Korting bij

juni voortaan om

Runner

De kortingsregeling bij Runner Hardloopcentrutr in de Oosterstraat
in Groningen, Íías zoweL bij onze leden a1s bij de mensen van Runner
nogal onduidelijk en verr"rarrend.
Met de mensen van Runner is het volgende afgesproken:
- korting van l0Z wordt gegeven bij aankoop van schoenen en kledingbestemd voor eigen loopsportgebruik.
- korting geldt-ïo6i alle leden van Loopgroep Nienoord en wordt
gegeven op vertoon van je l0{AU-lidmaatschapskaart.
I^Iij

z

iging

klasse-benaming

Regelmatig is.de IC,IAU gebleken, dat bij wedstrijden r^raaraan senioren
en veteranen tegelijkertijd deelnemen, niet de juiste procedures
worden gevolgd. Onderstaand geef ik eèn overzicht van hetgeen over
de inschrijving en leeftijdsiadeling in het wedstrijdreglement is
bepaald

bpectaatzaak in
wonin ginrichting

Tassenhuis

en
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TASSEN
SPORTTASSEN
KOFFERS
PORTEIVIONNEES

Tolberterstraat 18 - LEEK - Telefoon 12246

CAfÉ restaurant-stijterij,DE \ryAAG"
. SÍeennclle inrióting - Ruime parkeergelegenheíd
.
Drentse koÍÍietaÍel in Sijl
- . §Reciatitelt
Zaalaccommodatie van 20 tot SO0 peÍsonen
. Calering service: verzorging ran dranken - hapjes -

J.P.

barbecue - complete diners voor alle feesen
Santeeweg ÍS, NIETAfl teleÍoon 05945-12563
en gelegenheden

I

U HEBT 'N
WIJ
WIJ HET SANITAIR
neem geen beslissing

EGEL§i6r
TEGELCENTRALE TOLBERT BV
Te1. 05945-15782
Leuringslaan 40 - Tolbert

over tegels of sanitairj
alvorens met ons van
gedachten te wisselen.
Dat kost niets en levert veel- op. yerfrissende adviezen,eeil unieke ko].lektie etc.
en.. zeer gunstige pF_fJZEN! ! !!!
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- de inschrijving

Veteranen Doeten bij wedstrijden of wedstrijdonderdelen r"raaraan
senioren en veteranen Èegelijkertijd deelnemen, bij huu inschrijving aangeven in welke categorie (sen. of vet.) zíj r.rillen deelnenen. rn dat geval is inschrijving slechts in 6ÉrcaÈegorie nogelijk:
of bij senioren of bij veteranen.
voor alle inschrijvingen geldt, dat a1s bij de veteraoeÍr rrcrdt ingeschreven, dit slechts kan gebeuren in de leeftijdsklasse waartoe de
deelnemer behoorË.

- de leeftijdsindeling
senioren, maÍlnen en vrourren, die de leeftijd van 40 respectievelijk:
35 jaar hebben bereikt, zíjt gerechtigd uit te komen bij de veteranen.
In tegenstelling tot de overige leeftijdsgroepen geldt voor veteranen
als overgangsdatum de dag r,rtrarop men de aangegeven leeftijd bereikt.
Bij wedstrijden die zich over meerdere dagen'uitsËrekken, geldt voor
de leeftijdsindeling de leefrijd op de eersÉe wedsrrijddag.
Bij de opboutu van de leeftijdsklassen is het bovenstaande op overeenkomstige wíjze van toepassing. De veËeranen rlorden onderverdeeld in
leeftijdsklassen !/aarvoor steeds perioden van 5 jaar worden aangehouden. De opbouw is dan als volgt:
. vrouriren 35-39 jaar, aan te duiden a1s V35
40-44 jaar, aan te duiden als V40 enz.
. mannen 40-44 jaar, aaÍr te duiden als M40
45-49 jaar, aan te duiden als M45 eaz.
Aanduidingen a1s vet. I, vet 2 en vet. 3 mogen nieË meer worden gebruikt.

Van de secretaris
Lot.en

Vanaf nu kunnen er !íeer clubloten besteld worden.
Trimboekj e
Leden die belangstelling hebben voor

bestellen.

het Trimboekje, kunnen dat

Loopkled].ng

via de stichting world Runners zijn Nienoord-sweaters en -t-shirts
te koop. Aan de voorzijde (links van het midden) komt het Nienoordlogo en midden achter het I,JR-logo met tekst.
De ruim vallende sweaters en t-shirts zijn er in de maten m, r, xl
en xx1. De kleur is wit uet groene opdruk. De prijs is Í20.- voor
het t-shirt en Í4O.- voor de sweaËer.
Tevens zijn er hardloopsetjes en -Ëights in Nienoord-(en andere)kleuren
te koop. Prijzen: short i40.-, singlet f4O.-, korte tight Í50.- en
lange right f65.-. Maten: m, 1, x1 en xxl.
Vragen/bestellingen e.d. bij perer S, re1. 050-565217.

a

Van de redacteur
Dank voor alle leuke en/of interessante bijdragen, die ik in de loop
van de tijd heb ontvangen. Zo kríjgen rire een clubblad door eÍr voor
iedereen. rk r,rens jullie een hele fijne vacantie en geef ju11ie twee
r,reken laager de tijd om kopij in te leveren. De deadline wordr 30 AUGUSTUS:
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Aan de leden ven loopgroep Nlenoord en hun partners.
wordt er ook dlt
Zoals juLlie misgchien al gehoo.rd hebben,
jaar ííreer een trainingsweekend in Bakkeveen georganlseerd.
in je agenda noteaL, \2 en 13 september a,.s. kun je hiervoor
ren.
Clubgenoten, dj-e tot nog toe niet mee gerrreest zljn hebben vagt
van de smakelijke
verhalen gehoord, die over dit. weekend de
ronde doen.
Dus bij dezen, een oproep aan een ieder zich (partners zíjn
eveneens van herte welkom) op te geven voor dit gezelligheidsweekend, middels het invullen v€n onderetaand strookJe'
De kosten zu.l-.Len dit keer ongeveer f6O.OO per peraoon zljn.
Nadere informatie volgt zo spoedig nogellJk na de vakantle.
(ook degene, dle nlet
het
mee gaet)
l,li j verzoeken iedereen
persc:nen
op
de
opgavestrookje
bij een van de onderetaande
eeretvolgende trelnlng
ln Le leveren.
JE

I/JEET

NIET WAT JE MIST,DOE MEE EN GEEF JE OP BIJ:
Riek I'leyboom
Boele de {dind
Grietje Waalkeg
Alie Seiffers

geeft zlch

NAAM1..-.
voor het trainingsweekend.
Aanta-l- pers<:nen;
He

ndteken I ng ,

we1lnlet

op

-5Loopgroep Nienoord timnert aan de weg

??

Dit 1as ik vorige week in de teekster Courant. Mijn eerste reaktie
was, aan welke ï.reg zou dat dan zíja? In ieder geval niet aan de weg
waar zich ts zondagsmorgens een groepje van l0 tot 15 man uitsLoven
om een beLere conditie te krijgen.
Aan deze weg zag je voor een jaar Ëerug toch regeluatig 25 tot 30
man bezig met de blik op oneindig en het verstand op half twaalf.
tr{ant dan was het pas afgelopeo. Je moest je energie verdelen over
Ërdee en. een half uur intensief trainen.
Maar ja wat wil je, iedereen moet inleveren tegenwoordig, rraarom
hardlopers dan ook niet. Inleiding wat korter, wat miader rekken,
rnrat korter coördinatie-oefeningen, want daÈ heeft toch niets met
hardlopen te maken err T{e zijn in ieder geval om I I uur k,laar en op
tijd thuis voor de koffie.
Sorry ik dwaal af, het ging ory het artikeltje in de krant. Daar
kwan ik nrmen tegen varr Gjalt TerpsEra en lIans Top. Ik dacht bij
mezeLf., zou de schrijver van dit artikel soms een Droaver van een
paar jaar terug voor zich hebbeo gehad, want dat waren toch die
jongens die 20 x 400 meter in a11emaa1 68 seconden en I0 x 1000
meter in 3 minuten liepen? Die tijd is a1 lang voorbij en komt voor
hen niet terug. Nu zijn het andere lopers die de club op wedstrijden
vertegenwoordigen, of dit zouden moeËen doen.
Er wordt , op een enkeling na, te weinig deelgenomen aaÍI wedstrijden.
In ieder geval te weinig om hiermee in de publiciteit te komen.
Alleen in de veteranen-caËegorie wordt zo nu en dan redelijk gepresteerd en dat is in ieder geval positief.
Llaar is onze aanstormende jeugd toch gebleven? Zíjr- ze Nienoord
ger^rooÍr voorbij geraasd, of uoeten ze E.og komen, of zitten ze bíj

Anko op de zaterdagmorgen-groep.
Of wordt hardlopen, en dan speciaal het lange-afstand-lopen, pas
interessant als je op middelbare leeftijd gekomen bent en train je
puur omdat het goed is voor je gezondheid. Hier is uiteraard niets
op tegen, want het is zeer belangrijk om "regelmatig" aan beweging
te doen. Ik pik heË woord regelmatig er maar even uit, omdat ik
vind dat het hier aan schort.
waarom worden de traiair.ger. zo onregelmatig bezochË? waarom we1 a1s
je een belangrijke marathon op het programma hebt staaÍr?
Maar ik za1 eens ï^rat punten opnoemen waar het aan zou kunnen liggen.
De trainingen zijn te vroeg of te 1aat, of te zwaar of te 1ang,
of te saai. Te veel of te weinig coördinatie-oefeningen. of duurt
de inleiding in z'n geheel te lang, oí zou het beter zijn dat een

ieder voor zichzelf wat oefeningetjes ging doen. Bij sommige verenigingen werkt dit; lekker gezellig en niet al te rnoeilijk.
of moeten we wat meer extensieve duurlopen doen, of zíjr r^re uitgekeken op de trainer en zijn manier van training geven?
zo zou ik nog rnrel even door kunnen gaan met allerlei punten op te
noemen waar het aa'r.t zort kunnen schorten.
Trouwens, een heleboel van deze vragen stonden op een enquëteformulier die iedere loper natuurlijk heeft ingevuld. Zou de
uitslag zo negatieÍ zí1r- geweest dat het daarom maar niet is

gepu-

bliceerd?
Ik heb altijd gezegd, dat zolatg ik plezier heb in het geven van
training, ik dat ger{oon zal blijven doen. Maar a1s het plezier
omslaat in ergernis dan weet ik nog wel niet of ik hier mee door
wil gaan. Het moet toch leuk blijven voor iedereen.

.:|,

,l

-6Dit is trouÍíeÍrs geen opwelling van een gefrustreerde loper die
a1 een lange tijd net een blessure zit, maar een serieus bedoeld
artikel om hier eens over na te denken.
En misschien zijn er'wat oplossingen te vinden.
Boele

Verj aardagskalender
Vanaf nu komt er een verjaardagskalender in de Droaver Ëe staan.
Kun je beginnen met dat ding op het toilet aan te vul-len, vervolgens de jarigen te be11en of een kaartje te sturen of op de juiste
dag deel te nemen aan en gebak-orgie of al-coholocaust.
Hoe dan ook, de jarigen gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst

I

jarigen ín juli:
9 Bé Bosman
12 Jan de Jong
14 Jannie Smit
15 RoeLof Roffel
20 Grietje Waalkes
22 Peter Hondebrink
23 Harm Pops

De

en in augustus:

I Ina Schuringa
6 Gerard vd Velde
l0 Ronald Nihot
II
Alie Seiffers
13 A1dert Gritter
23 Take vd Velde
24 Anko Odding
28 Bob ten Bruggencate
.en nu we toch aan het feliciteren zijn; Hans, Nikolet, Mischa,
Kim en Ruben Top kregen er op 26 apríl een zoon/broertje bij.
Ilee1 veel geluk gewenst met

LARSI

1.?

o

des

ign

Kim Top

kt0a
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Ma-r-a-ttron IJtrectrt
Zoals ik het vorige jaar al gemeid heb, zou ik dit jaar me
weer storten op een marathon. Mi jn ervaringien zi jn hierbi j, in
t.eg,ensteiling tot de marathon van Klazienaveen, zo slecht, dat
ik nog niet zeker weet of ik ooit weer een dergeiijke afstand
zal overbruggen te voet. Maar ja, dat hebben lopers wel eens
meer gezegd en ik ook, dus je i+eel mdar nooit. Maar goed, hier
is het verhaal, voor wie het nog niet uit eigren mond gehoord
heeft.
Gezien special.e omstandigheden was i.k in staat meer traini.ngsarbei.d te verrÍchten dan ooi t te voren. Mi jn ti jden op met
ndme o"e halve marathon gingen dan ook ras naar beneden en ik
kwam op een PR van ergens in de l- uur 25. Niet slecht voor
tem,lnd van mi jn ieef tÍ jd, aanleg' en f ysieke giesteldheid. ook
het kortere werk g-ing steeds sneIler,
dus alle vertrouwen om
ook op een marathon het PR maar eens scherper te stellen.
Ik
koos voor de marathon van Utrecht, vdnwege de datum [begrin
mei, dus nog' niet te warm en ook niet te koud in de voorbereidingsperiodel,
het parkoers moest volg'ens deskundologen mooi
zijn en na Klazienaveen wil je ook wel eens wat mede-lopers
zien Iverwachte d.eelnameUtrecht was aanzÍeniÍjk hogier d.an in
I{iazienaveenl . De voorbereidingen f. iepen ai lemaai pi-achtig-;
meer iang werk [tot 35 km], meer intervalwerk, mddr vooral
meer trainingsuren.
Na de carbo-loadÍngr vertrok j.k dan ook vo1
optimisme en gioede moed naar utrecht- Geen Jan de Jong mee a1s
haas, r+ant die Laat. het halverwege toch zitten vanweg-e een
sanitaire
stop, doch een betrouwbaar geachte eega. omkieden
aan de erre zi jde van Hoog' catharl jne, inschri jven aan de
andere zi.jde en dan rrogmaals door dit junkie-complex naar de
start. Doping zat, maar ik kon De verleidins weerstaan. Massa's llrenser- lnlopen langs d.e volie ter§ssen van de Ut::echtse
binnenstad.
Ook deze Verleidingi kon ik weerstaan. llat kon er
.i -.-=.--.:,
rrUq
rrrl-.rJudrl:
t)e gep l ande doorkomstt i jden per 5 km had ik nauwkeuri gi be::ekend op 2.3 r:ni nuten en een handvo 1 sekoriden . Mi j n eerste 5 km
laE op 20 min; vanwege de cj-iaos in her beEirr en het noq niet
in het;ulste
ritme zijn. Dimmen dus. Volgende pdssaqe 1aq een
,1ertr g'tal sekonden boven ae eerste. dus nog vee 1 te -. jne i
I4eer dimrren. ZogÍnqr het nog een tr jd._ie door-. HaIvei-weEe Àwan)
ik d,ror- in i uur riertrg. hetgeen uttzicht gaf op een ri:d evÉn
boven de 3 uur. terwi:l ik weg gt ng op een schema van Jr uui15- En ja hooi: op 25 km glng het al moejlrjk. Op 30 km zat ik
frnaal stuk- wat 1s L2 km dan nog ver. Drie keei rondje llienoord berel;ende rk met m1-jn door zuurstof gebrek q-eteistercie
trersenen. Tot overmaat van ramp kreegi ik te maken met krampen
in mijn berren. Drt. dwong mij reg:eimatrg,tot wand.elen of ze).Ís
silistaan. Tweenraal heL, rk 1n de berm gelegen omdat het absoiuut rriet meer ging- Drie, vleI-. vijf minuten in d.e berm. wre
zal het zeEgen. Dan weer honderd. meter- jogrqen vervolgens
rrijftlg
meter wandelen enz- rk kon weI janken vdn prjn en
.ierdrret - Na ruim 56 mi nuten had ik ook de i aatste 7 km vo L bracht. ondersteund door Marga ben ik naar d.e mass,lge gelrdan.
wa.rr zeifs op de tafel spontane verkrampÍng,en optraderr- Uit.lorlen was er dus ni.et br j al raadde de masseur mi j dat we L a.rn .
Ik was biij. dat il< mrj kon omlileden en douchen en later de
auto kon bereiken.

-8De volgende dag was ik voorzichtig víeer in staat om een paar
km uit te lopen. De rest van de w@ek heb ik het wat rustigi aan
gedaan om daarna mij weer op te laden voor het laatste station

voor de zomervakantie, namelijk de Ot en Sienloop. Helaas een
tijdens een training ontstane enkelbandscheurinqr weerhield mij
van deze plannen.
Evaluerend Iijkt
het duidelijk, dat een te snelle start de
verlopen raceoorzaak is geweest van deze teleurstellend
Drankjes en andere voeding heb ik onderweq' voldoende genotenOok het weer was meL !2 "C gunstig: te noemen. WellÍcht Ís ook
dè afstand voor mij te ver, aangezien de krampen mij ook a}
een vorig:e keer, weliswaar na de wedstrijd, parten speelde- fk
mijn lopen de binnenstad
wi1 nog vermelden, dat Marqra tijdens
.heeft
jd
doorgrebracht in de Domin is giegaan en nogal wat ti
kerk. De positieve uitwerking daarvan heb ik tijdens het lopen
denig geraist !
:

Siep Schepel

Koninginnedag 1992.

"Op:t0 april is er een LEUKE loop ín Norg..", hoor je enkele weken voor de
berr'uste datunr om je heen. lrlarrneer het bijna zover is denk je :"Ach laat me
toch maar mee doen".
Dan zijn er ilog t-*ijfels over het aantal te lopen kilometers ( 7, L4 of 21)
Door club€ienoten lvord je overgehaald de 21 te proberen.
op het moment van ele start realiseer je je, dat de voorbereíding van de
Leekster Lente Loop toch heel anders is verlopen.
Trouwens..,waar het LEUKE van deze loop nou in zaL, is me nog steeds niet

duidelíjk. Het zat beslist niet ín de eerste kilorneter, die volgens velen
zeker 1200 rueter was. Het laatste gedeelte van cle ronde, die je één, tÍ,íee
of voor de 21 kilometer drie keer moest afleggen, was het ook zeker niet...
...een bocht....een straat....nog
een bocht....een straat....nog een
bocht. ..eeÍl laan ...nog een bocht....een straat en ja hoor nog een bocht
en dam eÍndelijk hoor je de stem van de speaker líeer....
Mísschien zat het we1 in het trosrijke gedeelte. Alhoewel ik weinig van de
natuur heb genoten noet dat het dan geweest zíjn...:
drÍe ronden kom je dan ín L.42.18 over de finísh. Nee, het liep niet
lekker. De tijd was nog redelijk &ranneer je de voorbereíding in ogeÍlschour4r
neernt.... maar toch.... maar gauw vergeten !
Na

AIs klap op de wuurpíjl kom je Ad de zondag er na tegen. "Jij hebt in Norg
gelopen geloof ik, zou je een stukje willen schrijven ?
Heldhaftíg zeg je :" JA !"
A1ie.

-l lftt en Sienloop

Roden

0t en Sien besloten in een bepaald boekje op een bepaalde dag van huis weg
te lopen. De redenen voor dit kloeke besluit zijn niet meer te achterhalen,
ínàar het zal ongetulijfeld ruzie rnet noeder zijn geweest. Feit is in ieder
geval dat 0t en Sien de stoute loopklompen hebben aantrokken en er vandoor
gingen. De gevolgen zijn bekend, uant iedereen is in z'n kinderjaren we1
eens van huis weggelopen. líaar bij niemand vlaren de gevolgen zo inqriipend
en langdurend ais bij 0t en Sien.
0t en Sien utoonden in Roden, toen ook al een dorpje in het noorden van
Drenthe. Het wàs in di.e tijd, aan het begin van deze eeuur, nog een klein
dorpjer "ons kende ons". Voor kinderen a1s 0t en Sien was het dorp echter
ontzettend groot, want de wereld lijkt altijd groter rranneer je klein bent.
Daaron durfde het tureetal het dorp ook niet echt te verlaten en bijvoorbeeld het pad richting de bossen van Alteveer of de weilanden richting
Lieveieó te kiezen. Nee, ze bleven in de buurt van Roden toen ze wegliepenDe rei.s ging eerst voorzichtig over de Brink, langs een oude hoeve. De
bakker en de slager keken elkaar vragend ààn toen ze het tweetal voorbij
zagen komen. "l'loeten 0t en Sien niet naar school?", hoorde je ze denken.
I'laar 0t en S ien q ingen nog onversroe id verder. 0p hun k lomp j es, voorb i j de
Bri.nk, toch ínaèr het dorp uit richting Nieuw-Roden. tlant a1 di'e vragende
b 1 ikken van d ie mensen
Ze duaalden verder, linksaf, rechtsaf, rechtdoor. ïotdat de avond begon te
vallen en de twee kinderen koud en verÍnoeid raakten. Echt boos waren ze ook
niet íneer op moeder en de ínàag begon ook te knorren. Ze rdilden eigenliik
liever bij vader en rnoeder zijn dan rondjes door Roden te draaien. Ïn de
schemering gingen ze naar huis. Via de Brink, uaàr het ondertussen stil was
geworden, naar huis.
0t pn Sien hebben dj.e dag voor hun gevoel een geweldig lange ztrerftocht
gernaakt. I'leer dan tien kilometer zwierven ze door Roden, een reisdoel
onbekend.

De herinnering aan deze barre 0t
door de j aar 1i j kse 0t en S i.en loop.
na Herne lvaart , langs de or ig ine le
deze eeuu ook gelopen hebben. De
rnaar ci e Br ink j.s er nog steed s .

en Sientocht wordt nog levend gehouden
Een loop over t i.en k i lometer , op de dag
route die 0t en Sien àèn het begÍn van
weilanden zijn ondertussen volgebour,rd.

En de kleinzonen van de bakker en de slager lopen mee.

Jan

P

Jammer
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Een foto in het Roder Joglnaal van de start van de Ot en Sienloopl
En niet eens van de wedstrijd, nee van de recreatieloopl
Met daarop een vals startende atleetl
Niet zo maar een atleet, nee ééntje van de loopgroep Nienoordl
Wat bezielt een mens?
Waarom doet iemand dat?

Schuift het wat bij aankomst?
Ja, voor de eerste, toch niet voor plaats

387?

dan toch?
Is-ie zo nerveus?
Bang om te va11en, bang voor blessures?
Staan ze t* op zrn hielen?
Schoppen ze tegeÍL ztn nieuwe schoenen?
Sassen ze tegen zrn benen?
Heeft-ie last van straatvrees?
Kan hij niet tegen zoveel mensen?
I^lil hij -na I00 meter- als eerste bij een fotograaf zíjn?
Doer-ie een acceleratie-test?
Verwacht-ie een opwarmronde?
Kan hij niet tegen het mengsel van zvreet en massage-olie?
Kan hij niet tegen dat gesnuif en gerochel?
Bang dat ze hem ín z' n nek spugen?
Bang dat ze hem aar. zrn shirtje trekken?
Heeft-ie de jury omgekocht?
Mag hij niet te laat chuis komen?
Is hij op weg naar een nog snellere pm (plusminus)tijd?
Loopt z?n hartslag(meter) terug?
Heeft-ie een verbluffend reactie-vermogen?
Is hem nooit geleerd ín het schot te vallen?
Ik weet het aIlemaal nietl
Dit is geen zuivere sportl
Waarom

Je stelt je fans teleurl
ZuL je het nooit meer doen

WIM LIGTHART SCHENK:

Ad
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Va-r: d-e DSAE
ZoaIs een ieder waarschijnlijk wel weet, of anders bij deze,
ben Ík sinds het voorjaar voorz{itter
van de DSÀE ofwel de
Districts Sectie ÀtletiekEvenementen- Dit is een commissie van
het district Noord van de KNAU.'waar onze loopgroep bij aangesloten is. Landelijk valt de commissie onder de SAE. De voorzitter van de DSÀE heefL zittinq in het bestuur van het district Noord- Wat doet nu zo'n commissie? Zij is verantwoordelijk voor de kalender van alle wedstrijden in het dÍstrict.
dus zowel traan-, cross- a1s weg,wedstrijden- Ver-der is zij ook
ver-ant-woorde ] i jk,
dat deze wedstri jden op de juiste wi jze
worden g"eorganiseerd. denk bi jvcorheeld aan jurerÍng, i.ndel ingen. parkoer-s, waken,dat KNAU atleten 252 korting krijgen bij
voor-inschri:vrng,
shirt-reklame etc. Uiteraard zaI zij dit
niet bij iedere wedstrijd gaan kontroleren, dit giebeurt steekpr:oefger+ijs en borzendien komen er bij onregelmatigheden vanzelf ]< L acht-en bi j de commi ssi e . Zíj zorgit verder voor het
opzetfen van ce competities ap de baan en de velciloopcompetitj.es. De distr-lctskampioenschappen, inter-districtswedstri_iden
en de semr-interland mét Noord Duitsland behooi-t verder tot
haar taken- Ook za1 zij de schoolatletiek bevo; deren. Veel
baanatleti.ek dus, maar ook de weqwordt ni"et vergeien- We1licht dat we daar in de nabije toekorrst wat nieuwe initiatieir-ÉFr rÍÀ.:ln rrnt:^.ri kkp I pn

I

Tc,t :nvÉ1^ iets \rón d.e aktirirterten v.:ri de D5ÀE. froor: cieze
f uniit ie i:ael; ie sneL gei'nf ci:ieeerC oveï- ciive;:se zal,en en jnd:.en
daar iets tus-qen:rii, wat voor Nienoordi-ieden vdn beiang- kan
zilrr, ,ian zn l il. u daai- ove:- inf,lrmei-en, zc,als nu biJvoot^bee i,i.
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nnenkc::t .:tai:t el: een cui-sus trai rier 1oopEi-oepen . Ie ts
vool u:' Irlelilen bt; het bestuui varr tle l,ropgii-cep.
Cck i+orden er telkens aanvui iende jurycut-sussen g,ehouden
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voor
v+terdnÉir.
EtJvooi-be=ici
disL:'ici<
vel_ci'ailen- k.:niplC,ëÍt-

.ae L).ii-i

.f
--.L.
L::ul-J!=!1

r
r
r

S

I

i-.
l--

_

i-,it
--

l,

t_e v-;i-l:i r:; qen.

qant*.ml^^-- --...-,=i

/r- - -1.
;,Lir
- JiiïtjJ:

: ^{:^
rliL.-)

Ltj i (_lilut:i)
j_ __
_j .--r-r-l-Íe.i-.=k:ndp

Lii::r-i.i_s-{.einlt.ic,enschap jrai.re rrdíài.r,:,n ,t,p _., c,jiLc,;..,er- **;,-1e1.iiaatste
laarlLeelistel Lenie Lc,op vc,or i993 r:i: een i'iaiic,nale wed=at tJd.
Stechi-s -? andel e orgdnr.sat-res irroqJn ,iit pi-edrliaat \,,r:rei^en
i4 Mi: i . iilrl\i en marathon 1.ran itiazienaveenl À hrlL {lo"cd-prn .
lie l,iaiuiirriiet stratenloc,p s'i:adl- rru \.'a,,lr 1,-l:j-l .ris KI'JALI ic,oit
op ,iÈ i:aieir,let- [or,fanisatie
lirenoor d1 .
oíi1 iit i)rachien

i e;-, §;iigpe I

-1

4-

.-ie -;chr-rttL-yàErl-are i 9?:.

In de Drraver. je jaargang:

nuÍnmer 2 heh ii: al r-ritgetreid beschreven uit welt:e
onderdelen de schr:tteva.erràce bestaat En wàar die gehauden wsrdt, vandaa.r
=i echt E een l:crte herhal i ng.
De i'Je'J:'tri jd omvat de onderdeLenr zeilEn, r'rielrennen en hardltrFen.
best;r;rt uit 5 {iiengen: ? :eilers, i }:,_rli. i r+ielrenner en een loper. Eltle ploeg

oe Et':rt i= altijd in §t*t'aren on'r 7 r:r-tr in de inarqen. Alleen de srhi.pFer hlijft
aan hai:rd, [e averige 4 bern*.nning=.lecien 1,:pen ongey€Er ? krn, lrJ;nneer ue 1a;tste
ii-rper **rr bor-:rC is, lian rJe rei]liedstrijd beginnerr r.riat aLs eErste tuEsenfinish
ïe;le1 . tJp ïer:e1 . f i et:.t de r,Ji el rennEr 1t-iii l,:nr. Eal a.
[ain reiltr*-ject Triiel - Viie]anrl it!ÍÈr de [.:enner= ,J,-:cr- het ichrr:i-ral..]
lp vi l,=i and mrest i l( :f, l;m J i-:pen t de LíJ,J r,rs.s di t -i.c.ar i. f,,!. 11 i
trlielend - !-.l.:rl1nqen, a.lsa.+r de r.rrelrenner i.reer.:i-) l:ie.
!--;,r-i hct;eiltraject
aan 'ie Li;li r-rrnest-. &;.-:.i-r,i= bEurt i= dan het:ei1tr;.jert H.=.rlingen - ïer=rhel-E,llr

J. r ng.
tJp T.:r:.cheliing r-rr,_re=t i[, 14 km. 1,:pen itijd: 14.SIl
en dan ten=.Iatte het
I ;-;t=le :ei l tra je,:t ïei-=rhei I i ng - Hi ndel L1Fsn.

Er 'Jr'i=n dit

lrfeqEn meÈ. [e i,reer=,/-r,ri.ndsrïst;.ndrqhedefi !.ia.i-en
finishten FiE.lp:aterd;grrrilrgen 4.irr-r ur-rr, iad:t ue
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:lrrqEr-:eïrt'ris=F'iend- Uitsina'e1i-il;
er 45 LiL{t- rfyei- ged-:.;.n ht_=bben.
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:ri-i;,;ei riiet ;r;n si;.prri tc=, gr-dr:r=;-ide 4E r:r_rr, En ten tr,i==,Je
r.l,:rdEn de evert_
+::':ht:ci-g':l--Èil gl-i
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'rKleine Aaltje uit de polder, kind vau tt lage land
Blond van haar en blauw van ogen
Geef me toch je hand."
v']. Geert Seiffers zijn geweest,
Dat moet zo ongeveer het lijflied
lang geleden.
Of Geert mooi kan zingen, weet ik niet. Maar tóch moet Alie ergens
voor gezwicht zijn.
Alie, link a1s ze ís, is op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Geert
heeft voor de ambtenaar niet a1leen trour/ en sceun beloofd in
voor- en tegenspoed. Er werd van hem geëist dat-ie Alie ronde na
ronde uit de wind zou houden en haar van het ene persoonlijke
record naar het andere zou slepen. Vandaar die twee-eenheid op
iedere wedsrrijd.
Maar over Geert wi1 ik het heleuaal niet hebben. Die is al1een maar
haas en nog geen lid ook!
Alie Knobbe, geboren op I I augustus in Groningen (bescheiden als ik
ben, vraag ik een dame niet naar haar leeftijd). A1s kleuter verhuisde ze Ítaan' Oosterhogebrug. Daar heeft ze een "dorpse opvoeding"
gehad, naar ze zeLf beweerd(
.) en een hele fijne jeugd.
polders
Fijn was het vooral in de
road het dorp. Rubberen kaplaarzen,
zwarte nagels, modder op dtr rok, kroos in het haar en klappen, stel
ik me zo voor
Ook de lagere school was in het eigen dorp. Voor de MAVO moest Alie
naar Groningen.
De tijd ín Oosterhogebrug heeft een aantal vrienden opgeleverd, Inraar
ze nu nog fijne coÍrtacten mee heeft. Maar wat je ver haalt, is
lekker
.. Geert kwam uit Groningen.
In r70 is Alie -met haar ouders- naar Peíze verhuisd. In dat jaar is
ze ook naar de ttkleuterlcr^reektt (wat een woord!) gegaan.
Na een blauwe maandag bij het ziekenfonds ASPGZ te hebben gewerkt,
heeft. ze z:.c1t in januarí '74 a1s volleerd juf op de kleuters geworpen. Ze werd aangesteld a1s kleuterleidster op de school in
Tolbert
Na wat ttomzwervingentt binnen Tolbert, bevorderingen en eeÍr verloren
schoolstrijd, kwam Alie, vanri/ege integratie kleuter- en basisonderwijs, in rB5 als adjunct op de o.b.s. de Beelen terecht. Daar werkt
ze nu nog steeds en met veel plezier.
Nu Alie privó. Nadat ze ín 176 met Geert r^/as getrouwd, kwameÍL ze
ít '77 in Leek wonen. In t84 kochten ze een glasdicht casco in
Nietap. De rest hebben ze zeLf gedaan. Daar is wel ontzettend veel
rijd in gaan zítten. Maar dat is geweest en het resultaat mag gezien
worden.

Alie en drr hobbies. Van haar zevende tot haar veertiende is Alie
op accordeonles gegaan. Daar heeft ze flog wat aan overgehouden. Nee,
geen accordeon, maar de zin om een instrument te bespelen. Ze t'bewerktt'
op dit moment -als zelfstudie- een keyboard.
Het maken van bloemsrukjes voor zichzelÍ en voor anderen is ook één
van haar liefhebberijen(de bloemen in de tuin is Geert z'n afdelirg).
Reizen doeL ze ook graag. Als we ze van de zomer missen, dat zít ze
met één of andere Javaanse sultan in de tropische nacht op een waranda
bij het geluid van gamelan, krekels en tjitjaks, badak goreng te eten.
L

-
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En dat voor een dorpsmeisje uit Oosterhogebrug?!
Ondanks a1le bezuinigingen eÍr voorschríften in het onderwijs,
het werken meË (jonge) kinderen ook een hobby van Alie.

is

t,

Alie sportief.

We komen er nieË oaderuit.
De enige beweging d,íe ze kreeg tijdens de opleiding, was irr het
laatste jaar van de "kweek". Ze deed toen aarr jazz-ballet. Sport
was in die tijd voor uitslovers. Maar verstand komt met de jaren en
in '83 ging Alie aan schaatstraining deel neuerl. Om op de wekelijkse
droogtraining niet achteraan te lopen, ís ze gaan hardlopen.
Eerst. tot de hoek van de straat en steeds een blokje verder.
Grietje Waalkes heeft Alie gea.tÈendeerd op de zaterdagtrainingea
van de l-oopgroep. Nou, het resultaat kennen rire. We komen niet meer
om het "violeace féminine" heen!
Schaatsen doex ze niet meer. Maar naast het lopen gaat ze nog 6én
keer in de week naar fitness/conditietraining om ook nog wat andere

spiergroepen t.e activeren.
Alie ea dtr boodschap. Train bewustl Voorkom blessures! Vraag
steeds af of heË tt waard isl

je

Ad

rrij duits lagen
Op 20 april \^/as er weer de Klap-Tot-K1ap-Loop in Stadskanaal.
Hans T'liep da l0.km-in 32.59, Diemer in 35.48, Lamr,rert in 38.26,
Cerard in 40. 03 , S í ep in 3 ,a .21 en G hTeening in 45 .45 .
Ronald Nihot heeft op 25 april in Arnhem een kwart triathlon aÍgewerkt in een tijd van 2 uur 2minuten en 35 seconden.
Ook op 25 apríL r+as Jan P acrief in Leeuwarden. ETNDELIJK ONDER DE
ANDERHALF UUR:: I En niet met 2 maar met 22secondenl (1.29.38)
Koninginnedag; de Groninger City Loop. Ronald 16.15.1, Diemer 17.18.4,
Gerard 18.39.i en Lannnert 18.52.6. En dat allemaal over 5 kilometer.
Koninginnedag; de Noord Drenthe Loop in Norg. De halve marathon werd
door Hans T afgelegd in 1.16.18, Peter S in 1.21.23, Rob H in 1.32.36,
Jan de J in 1.27.30, het violence féminine in 1.41.29, Roelof in 1.26.29,
Peter H in 1.32.07, Jan P 4.59 bóven de anderhalf uur en Sake 1.36.29.
Wytske heeft hier een 7 km gelopen in 4l min. en Grietje een l4 in 1.11.15.
De Ot en Sienloop in Roden op 29 mei. (Trouwens, dat verhaal van Jan P
is niet het ware verhaal. Ot werd door Sien achterna gezeten. En passant
vestigde hij het plaatselijke l0 km-record. .
.op klompen. D6t r,,rordt
herdachtl) tien kilometer dus, voor Hans T in 33.23.8, Gjalt 32.53.5,
Ronald 34.24.6, Diemer 36.09.4, Lammert 38.34.1, Gerard 40.21 .6,
Jan vd K 44.01.5, Jan P 40.24.6 en Alie géén 46.03 zoals in de media
werd vermeld, maar volgens de juiste seiffers:. 44.02.
De laatste uitslag is van l0 Engelse, maar vooral tropiscl're mijlen in
Oosterwolde op 2 juni. Gjalt kwam als "macho tropicano" als eerste
over de finish in 54 minuten en 3l seconden.
Weds
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trij dkalender

4 juli
4 juli

juli
I I juli
29 juLí
I aug.
I aug.
B

5
I

aug.

Olinger Onnloop
l3e Drentse Volksmar.
Lindeloop
I^Ies

terwo ldeloop

Munnilienslagloop

Noordscheschut

TGAV

Ter Apel

de Sprinter

Rouveen

Minimarathon

Jahn II

I

Goudea

27 aug.
29 aug.
29 atg.

Vet. Nederland
Start t 78

Start

Halve marathon

15 aug.
15 aug.
22 aug.
24 arg.
26 aug.

Appingedam

Prestatieloop
Kolkloop

B aug.
aug.

Fivelstreek

Pijl

Lauwersoog
t78

Start

6e Halve Marathon
Punterloop
Minimarathon
4e Turfstekersloop
39e Singelloop
Sneek-Bolsward-Sneek

SV

Van Warffum

Blokzij 1
Sellingen
Terschelling

de Sperwers

l5 van SEeenwijk

Vijf Mijl

t7B

Friesland

Start

t

78

L

Bovensmilde

Giethoorn
Ten Boer

Loopcircuit
Invictus

Appelscha

HAC '63

I{ollandseveld

Horror

Sneek

VGNN

VGNN

Loopcircuit

h,?L

!

Eumen

Steenwijk

Wjc

L

I,Iolvega

Warffum

HEMA

LEEK

De normaalste zaak

Albert Heiin,
altijd in bBneging I

van dewercld..

HEMA

LEEK

I)e normaalsts zaak
Albert Heijn'.
Schreiershoek 3, Leek'
van de wereld.

