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Van de voorzitter

logpgreeg Nienoord_t immert_aan_d e ye1- U
Deze kop stond boven een artikel van Boele in de vorige DroaverDe vraagtekens erachter plaatsten bovenstaande zírr echter in een
heel ander daglicht.
Ook de inhoud van het artikel zelf, gaf blijk van een stuk onvrede.

het artikel bedoeld is -en in dit kader heeft het bestuur
het artikel ook opgevat- zoals in de laatste zin verruoord is, n.p.
oplossingen te vinden voor de beschreven onvrede, dan zijn wij van
mening dat dit een zinvolle en noodzakelijke diseussie binnen de
vereniging is.
Wanneer

om

Dat er onvrede of onbehagen is over de vorm \íaarin de zondagmorgentrainingen gegeven worden, is ons niet bekend. Zeker nieË dat men
vanuít deze onvrede niet aanwezig is op de training of er minder
inzet zou zíjt.
Ook uit de gehouden enquèÈe is hiervan niets gebleken (zie hiervoor
elders in dit blad).
Na een zondaguorgen-training is naen spontaan met Boe1e rond de
tafel gaan zítten om hierover van gedachten te wisselen.

Hieruit zijn een aantal mogelijke oorzaken naar voren gekomen, zoaLsr
- de "slechte" opkomst.t heeft te maken met de naderende vakanties
- een aantal leden is s zomers op een andere manier acEief bezíg
- er zíjn redelijk veel blessures
- na een blessure is het bijzonder moeilijk weer met de zondagochtendgroep mee te kunnen trainen vanwege het niveau en de intensiteit.
zijn er een aantal afspraken gemaakt en suggesties gedaan, zoalsi
- de uitslag van de enquète wordt in de Droaver gepubliceerd
- er zal een selectie uit de r.redstrijden geuraakÈ worden, zodaE er

Ook

gezamenlijk naar toe getïaind kan worden en gezamenlijk naar wedstrijden gereisd kan worden
genoemde problematiek zou op de jaarvergadering aan de orde
de
gesteld kunnen worden
- de maandelijkse koffie-ochEend kan een belangrijke bijdrage leveren
om ervaringen uit te wisselen of om afspraken te maken
de
trainingsschemats geven toch wel een behoorlijke leidraad (maar
worden door velen aIs te zwaar ervaren. Zie ook de uitslag van de
enquète. )

.

Uiteraard zal heE bestuur proberen de gesignaleerde onvrede weg Ee
nemen ea zíj hoopt dat dit door een discussie met zoveel mogelijk
leden bereikt kan worden.
Het beleid van het bestuur
Op de jaarvergadering heeft het bestuur toegezegd de uitslag van de
enquëte in beleid te vertalen.
Ten aanzien van de volgende punten is er inmiddels aktief beleid gevoerd:
- vanaf half februari Eot de vakantieperiode is er steeds een duurloop
georganiseerd op de woensdagrniddag of -avond
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- de zaLerdaggroep zaL éér. maal per maand ook "buiten" trainen
- met Runner zijn er duidelijker afspraken gemaakt over het door hen
gevoerde beleid t.a.v. kortingen
- met de fa. Coach in Assen zijn afspraken gemaakt t.a.v. kortingen
op de aanschaf van sportartikelen

- de kortingen bij Sport Score in Roden gelden ook voor het filiaal
in Leek
- het bestuur oriënteert zich op de sportmarkÈ t.a.v. sportkleding en
zal binnenkort met voorstellen komen
- met Boele zal gesproken worden om "eenvoudigerrr trainingssche-uats
op te stellen
- op de jaarvergadering zijn deskundigen óitgenodigd
- met de OLOS (gemeente) zíjr^ gesprekken geweest voor het plaatsen
van hekEometer-paaltjes langs het parkoers. Dit is afgewezeÍt, maar
het OLOS heeft daarna toegezegd hierover nog weer kontakt met de
loopgroep op te zu11en nemen
de
loopgroep heeft een abonnement bij het SMA genomen, waardoor
a1le leden korting hebben op a1le keuringen en/oÍ consulten.
De volgende punten wi1 het bestuur verder proberen uit te werken:
- mensen die geblesseerd geweest. zíjn zodanig mee t,e laten trainen dat
het voor hun geen te grote belasting wordt
- misschien in meerdere groepeo van verschillend niveau t,rainen
- ondanks eerdere verzoeken daartoe, toch blijven proberen zoveel
mogelijk wedstrijdresultaten binnen te krijgen en deze te publiceren in streekbladen en de Droaver
jaarlijks
aan een loop mee doen, b.v. een estafette, 5-mei-1oop
of iets dergelijks.
tft».:"jggreigigs
Vanaf half februari tot de vakantie-periode heeft een groep rs middags
of I s avonds een duurloop gedaan.
IIet bestuur wil, ook a1 door de grote opkomst ti.jdens de vakantie;
periode, hiermee doorgaan op de -woensdag.. ,i "';-, .r
, a.,il -:
Heb je belangsËelling, geef dit dan even aan mij door.
Graag wil ik dan weten of je aan het eind van de middag wilt lopen
of vroeg in de avond. IIet is de bedoeling dat er een duurloop gedaan
wordt.

Van de penningueester

mij breekt, er tn nieuwe periode aan. Ik ga weer studeren,
medicijnen. Dit heb ik nodig om mij te kunnen specialiseren in de
mond- en kaakziekten. Volgens de "kenners" zal dit veel tijd in
Voor

beslag gaan nemen.
Tk zal keuzes moeten maken. Een van die keuzes is het penningmeesterschap. Die taak lijkt niet veel;
..tL is ook niet veelr.... rnaar
het moet wel gebeuren.
En vooidaÈ ik de club en mijzelf in problemen breng, neem ik dit
jaar afscheid als penningmeester.

Dus

liefhebbersr.....er is plaats voor tn nieuwe!
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Van de secretaris
IJsselmeer
Op 17 en lB oktober is er de lJsselmeerloop' een rondje rond het
meer van zotn slordige 400 kilometer. Per ploeg mogen er maximaal
acht lopers deelnemen. Kosten f.30.- per persoon. Interesse? Be1
mij, ik weec er a11es van (050-565277).

djurering
Binnenkort start er een cursus tijdjurering. Voor onze vereniging
is het belangrijk om ook in deze functie eigen leden te hebben.
Belangstelling? Neem contact op met onze juko Siep Schepel.
(wat is een juko? Een jungle-konijn, een jumbo-komkommer' eeÍl
junk-koning?? -ave-)

Cursus

Adreswij ziging
Anneke en Arjen Stolk zijn verhuisd van KasEanjeln
ook ín Marum. Postcode 9363 KA.

ll naar

Weide 6,

Van de redacteur
Copy voor het volgende nummer van de Droavet gtaag inleveren
vóór of uiterlijk op 25 oktober a.s..

Feestelijke afdelí.ag
Onze jarigen in september en oktober
september 24 Gjalt Terpstra
29 Ginus Weening
30 Gerrit Stel
I I^lirn Ligthart Schenk
oktober
4 Els vd Berg
I I Evert Wensink
I 6 Karst Feenstra
I B Wij tske lleuker
23 Sake Bergsma
26 Jan Posthumus
3l PeEer Schippers
Van harte aIlemaal
.en voor de lopers is er een lopend buffeÈ.
. .en onze "clubuitbreidingt'.
0p 6 juli werd Melissa geboren.
Toen nog 2890 gram, maar nu ongetríijfeld vele ponden verder.
Melissa was de nimf die Zeus met geitemelk voedde en de meÍIsen
het gebruik van honing l-eerde. Deze Melissa moeE dan ook een
pracht-meid wordenl
Johanne en Egbert Top, alsnog gefelieiteerd.

JaarverEadering

Noteer alvast in de agenda,
VRUDAG 20 novenber .iaarvergadering

I

ZWO

IC

I

Leer veilig autorijden
I

Oogmetlng - Kontalílenzen

Veningats
Riischool

bii

NIETAP

'T PIEPKE

lsaàc v. Ostadestraat 31
tet. 05945-13062

2,

tsaàc v. Ostadestraat
Tel- 05945-12257

LEEK

26, Nietap

GRATIS THEORIELESSEN

Tolberterstraat 16
Lee§
Te|.05945-18236

...

i

[r moot het

maar afwacfitc<r,
maar van tftY
Echto Ba-kker
gaan ze erattijd in!

r

Koo

r_

kantoorboekhandel
kantoormachines
kantoormeubelen
Kanaalstraat 52
9301 LT Roden
Postbus 248

HooÍdstraat 32, Tolb€ít
Telefoon 0594t12428

9300 AE Roden
TeleÍoon 05908.12088

Wii zijn enorm gesorÍee rd in:
* Eehanq e_n Wandtextiel
* Flera tqkverí$ Couleur Locale
* Ceta Eever Beïlsen
* 0uplicolor Spultbussen
* TeoÍlux Autolakken * Glas
* Tftermopane glas

BLOKKER
Hui shoud.eli

MENGMACHINE OUIZEND KLEUREN
Ook voor al uw Schilderwerken tnlifsten.

.0,rtikelen

en verhuur van machines waaronder

carketschuurmachines
kunt U terecht bij

jke

en

Speelgoed.

ve rt'rOUWd

ta

en YOO rd a I,

1í

Tolbertstraat 7Z -"L eek
telefoon 0S945 - 12 328

ick-

ZWÖ

Oogmetlng - Kontakilenzen

't Plepke2 - ggSi AH teek

M

',;.i
..

ocom rr

-ï.t

-

aoo.t

ll ::cr rt ce«
O3ga5-f266

-5;

uitslag

enquète

l5 personen leverden het enquète-formulier inl
l)

15

2)

je geregeld op de trainíng(en).
x ja (l x behalve ts zomers) - voor zoveT blessures het

Kom

toelaÈen

je op- of aanmerkingen op de training.
ldx nee tevreden/perfect/prima, goede afwisselitg/geze1-1ig, ook
acterblijvers krijgea een kans (zaterdag)
I x ja teveel buiten Nienoord (suggestie: baantraining)

Heb

3) Zou je behoefte hebben aan meer trainingsnogelijkheden.
l0 x nee
5 x ja avondn vanaf 7 uur
lange rustige duurLoop
di/do atl-etiekbaan
rÍoe duurloop
di avond van maart Ëot

sept.:

baan

4) Buitentrainingen: ook belangstelling bíJ voelzat. groep.
5 x ja voor Egmond; wél in de buurt blijven (zat.)
6 x nee bij behoefte zondags meetrainen
te zwaat
5) Blessure. Stel je je trainer hierran op de hoogÈe.
8 x ja medeloper geeft heE door
4 x nee niet structueel
blijft er Eeestal bij
heb de indruk dat t E hem niet veel interesseert
hij kan er Eoch weinig aan doen

en

wordt meestal we1 bekend

Hoe daarna starten.

zeer rustíg/voorzíchtig/eigen opbouw/moeizame start alleen
\íoe morgen beginnen, goed bevallen

je gebruik van kortingen op aankoop van sportartikelen.
3 x nee nieÈ precies op de hoogEe
bij Runner lukt tt niet, bestuur regeling treffen en vermelden
ja
I0 x
l0Z bij Runner, goed
goed in Roden
ook zonder clubkaart korting bij Runner
matige voorlichting bij Sport Score
Runner; begeleiding bij aankoop uitsLekend
suggesties: in Leek iets regelen
meer kleding in eigen beheer event. via besËellingen
(dus niet zelf in voorraad houden)
andere t-shirts en sweatshirts

6)

Maak

7)

De Droaver. Ben

je bereid hiervoor eens een artikel te schrijven.
I x ja als hij iets leuks meemaakt
3 x nee geen schrijversbloed
I

hoeveelheid; genoeg
kwaliteit; goed en zmusant

variatie; 11 x redelijk, rest
nuttige info; ja

goed

-6suggesties: blessurebespreking

is te moeilijk

hoe meer wedstrijdverslagen, hoe leuker!
doorgaan met wedsLrijd-agenda

roulatie-sysËeem
een kanËje tekst

instellen, verplicht schrijven

van

literatuurprijs instellen (uitreiken op ledenverg.)
nis info KNAU, welke of naar vereniging gestuurd wordt
of in AI.I staat
clubblad is bindmiddel binnen de vereniging, maandelijks?
meer actuele info; leden zich ervoor in zetten
B) Maak je gebrtrik van de trainingsschernars in de Droaver.

I x ja

wanneer

ik fiÈ ben/ook

7 x soms veel te zwaaÍ

andere hobbies vragen

tijd

uiteindelijk komt er weinig van terecht
hangt van de conditie af
hangt af van de tijd
7 x nee te zwaar en Le intensief
aLleen voor de ttechtett loper
veel te zvaarfpasË vaak niet

veel te inteusief
nog niet bewust mee bezig

in trainingsplanning

geweesÈ

9) Belanstelling voor info-avond.
ll x ja blessures
trainings ideeën/b les sureleed
van alles

voorlichting
sporttest
algeuene info
(één 1id wil zelf we1 wat organiseren)

2 x nee vaak te technisch
valt meestal Èegen; moet eenvoudiger

of aanmerkingen
info over baanatletiek
jaarlijks evenement zoals S-mei-loop o.i.d.
jaarLijkse uitwisseling met atleËiekverenigingen

Op-

-

hektometerpaaltjes langs Nienoord-parcours

voortreffelijke loopgroep
in vele opzichten, hoge inzet bestuur
uogelijk kunnen we co11ecËiever naar wedstrijden
info ook voor zaterdaggroep

toe

koffie-ochËend voor a1le groepen op de eerste zondag
veel blessures gevolg van overbelasting?
trainen r^re te hard? tempo teveel afgescemd op voorsËen?
sporÈkeuring organiseren lx per jaar
inleiding en eoördinatie-oefeningen iets korter
meer vaartspel, geen lange duurlopen
trainingen Norg/Bakkeveenfzturse Duinen zeer goed
de training moet om ll.15 uur afgelopen zijn
lange duurlopen voor o.a. de marathon in groepjes buiten de training

op zondag

om

sEarE zondag 8.30 uur op de parkeerplaats

in het

Nienoord.

-l

De loop

I

_

op r/lieland

Tijdens de training op zondagnorgen werd het idee qeopnerd de loon
op Vlieland te lopen. Daar ik toen vernam van de lopers om mij heen
dat de overtochE nogal príjzíg was, dacht ik daar verzinnen we wel
víat op. HeË plan was om met de boot van mtn broer te gaan.
We hebben (m'n broer en ik) bekeken of het tij goed uit kwam.
De waterstand was gunstig om ts morgens heen en rs avonds terug te
gaaï}.
De belangstelling om zich met eigen boten over te laten zetten, !ías er.
Daarom besloten we om meË Lrree boten te gaan; een^grundel van acht
meter en een nacra van 5r8 meter. Twee totaal ver§hillende boten.
Een grundel is een platbodeu (een model uit vroeger tijden) een soort

vrachtboot en zeilt het beste bij windkracht 4 à 5
Een nacra is een catamaran en is een boot die de laat.ste decennium is
gebouwd voor wedstrijden op ruig water; zeer geschikt voor de zee.
Hij heeft veel drijfvermogen vooraan bij de boeg en is geschikt voor
twee Ëot drie personen.
Om de boot zondagrnorgen op tijd klaar te hebben, ben ik zaterdags om
zeven uur ts avonds naar Harlingen gegaan. Het was een probleem om
buitengaats in Harlingen een plek te vinden waar ik goed met de
Lrailer bij het water kon komen. Mijn broer en ik hebben een gemeentehek moeten demonËereÍr en toen een houtje tussen het slot gedaan,
anders konden we zondagavond niet met de auto op de dijk komen.
De caE van de dijk af, mast erop, lijnen vast zeEten-en schoten,
vallen, zwaardett, roer, trapeze enzovoort erop. Daarna bij de dijk weg
varen en naar de Willenshaven waar mijn broer, naasE een drijvende
bok, een 'rdaalders" plekje had gevonden. Een plek, rekening houdend
met het feit dat het water + 2.20 meter op en Íreer gaat tijdens eb
en vloed.
De lopers rraren allen rs morgens mooi op Eijd aanwezig. PeEer H,
Jans, Boele en ik gingen op de catamarar. De bedoeling was dat wij
op een gegeven moment door zouden zeilen. Want de cat loopt minstens
twee keer zo snel a1s de grundel. Voor dat punt had ik gedacht aan
boei BS 8, want van dat punt uit is de koers een rechte baan naar
Vlieland.

Maar er gebeurden andere dingen die niet gepland wareB.
De wind *r"
weinig; +: óf minder oosienwind (ll0o). Doordat het a1
"rg
enkele dagen oostenwind was, rras decwaterstand 40 cent.imeter
lager dan normaal.
Rond l0 uur was er op de grundel koffie. I^Iij dachten, ne halen koffire
op. Er was helaas nog maar één bakje koffie. Nadat de gelukkige dat
ene kopje koffie bij ons aan boord op had, besloten we het kopje terug
te brengen. De grundel ging uoor de wind met het zeil over stuurboord.
Dus wij kw:men over bakboord er naast en juist op het moment dat.
het lege kopje werd teruggegeven, liep de grundel vast aan de grond

bij boei BS 21.
Doordat. het zeil over stuurboord uit stond, draaide de boot om zijn
kiel linksom, rÍaardoor de kluiverboom de stuurboord-stag van de cat
pakte en deze doornidden brak. Dit hebben we gerepareerd met staaldraadklprnmen er een fiet.sketting.
Het waÈer ÍÍas.zeer.rUstig en op de bank stond ongeveer 40 centi-

meter water

-12Toen hebben v7e besloten dat GJalt en Rob ook aan boord zouden
komen en de cat verder zou varen.
Doordat de grundel vast liep, durfde ik niet af te steken over de
Vlielander Bà1g en zou ik pas bij boei VL 3 naar Vlieland koersen.
Dat is om de Richel heen.
Iruor-ddels was de reddingsboot poolshoogte komen nemen bij de grundel
en hoorde dat we op tijd stonden. Toen we bij BS 6 waren, kwam de
reddingsboot ons weer achterop en wilde mijn passagiers wel even
naar Vlieland brengen. Tijdens het varen gingen de lopers één voor
één over op de reddingsboot.. Boele en ik bleven aan boord van de
catamaran. De reddingsboot ging de andere mensen halen bij de
grundel en zette toen hreer koers naar V1ie1and.
Ik vond het jrÍÍïmer dat ik niet op de reddingsbooÈ mee kon, want
zoiets naak je nooit mee. Maar de anderen hebben ervan genoten.
Boele deed op de cat het trapeze-werk en dat ging magnifiek.
We kregen echter zeemist op het moment dat ik goed op boei VL 3
moest letten. Op zorn moment houd je je koers zo veel nogètijt vast.
Ik merkte daE we nu \^rat grondzee kregenl dan moet je goed uitkijken
dat je de boot niet meÈ een knal droog zet. Arme Boele werd door de
grondzee van voren naar achteren gegooid. Maar hij hield stand,
zoals een goed zeezeíLer 6s1s:mt.
De mist trok wat op en \^re zaten nog exact op koers, namelijk
bij VL 5. De volgende boei VL 3 rechË op Vlieland af, lnaar dat kon
niet want de wind was gedraaid en die was 23O" zuíd/west, kracht
5 à 6. Geen punt; we rraren al goed op elkaar ingespeeld, dus koersten
we de Noordzee maar een sEukje op zodat we een beÈere positie
hadden om tussen de Richel en Vlieland in Èe varen.
A1 pratend vertelde Boele dat achter die duinen de camping 1ag.
Ondat we lopers zijn en er een hekel aan hebben te veel t.e moeten
lopen, hebben we daar de cat op het strand gevaren. Vervolgens de
cat op het droge strand get.rokken en over de duinen naar de canping
gegaan.
Op de camping aangekomen, bleek dat het startschot al gevallen was.
Wij (Boele en ik) zijn goed verzorgd bij de tent van Jan de Jong, waar

we koffie en wat te eten kregen.
Ondat ik niet gerust. rÍas over de cat op heE strand, ben ik weer naar
het strand gegaan. We hadden n.1. de volledige uitrusting op de cat
gelaten en ik was zelf bang voor souvenier-jagers, b.v. een trapezebroek of zo. Gelukkig waren dit soort mensen niet bij de boot geweest"
Wel moest de boot nog verder het strand op.
Op de camping Èeruggekomen, rras ik nog net getuige dat Jan llovinga
twee bekers kreeg; een wisselbeker en de beker die er bij hoort.
Even daarna kreeg Gjalt ook een beker voor zijn snelle loop uitgereikt. Verder hoorde ik dat er lopers zo snel rraren dat ze de bocht
hebben gemist en verkeerd zijn gelopen.
Maar om een goed verslag van de loop Ëe kunnen geven, was ik eigenlijk
te laat weer terug.
De mensen hebben de veerboot teruggenomen en Boele (inniddels
ervaren "trapezenist") en Rob zijn meE mij op de cat terug gegaan.
Daarbij zijn we uitgewuifd door een paar vriendelijke lopers die
op het eiland achter bleven. Dà wind rdas nu pa1 west (2700) kracht 4 à 5. De t,erugtocht ging voorspoedig, heel ontspannen en makkelijk. Toen we halverwege waren, viel
de wind weg en ging het heel langzaafr.. Daarna kregen ríe weer wat
meer wind, kracht 4. Ik vond het janmrsr, wanÈ als de wind niet was
weggevalleu dan hadden we de veerboot ruimschooËs voor kunnen

blijven.
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In Harlingen aangekomen, moest de boot op de trailer waarbij we
uitstekend hulp kregen van onze gezellige loopgroep.
Jan Hovinga heeft de auto met de cat naar huis gebracht. lkzelf ben
bij mtn broer aan boord gesËapt om direct weer uit te varen om de
grundel naar Lau\íersoog te varen. We waren om ongeveer 5 uur in
Lauwersoog.

Ik heb een zeer fijne dag gehad (lekker gevaren) met de loopgroep,
rerwijl ik geen meter heb gelopen. Toch leuk zo'n loopgroepl
Veel mensen hebben er 1o1 in; de één voor het lopen en dan nog zware
met.alen verdienen (goed zó) en de ander voor het pLezíet van een
dagje uit. In mijn ogen is dit primal !

I{ieronder wat verklaringen bij de gebruikte zeezeíL-kreten:
=
-Eij
grundel
=
nacra
=
buitengaats
=
- schoten =
=
- vallen
- zIÍaarden =
- Ltapeze =
- voor de wind=
- stuurboord =
- bakboord =
- kluiverboom =
=
- kluiver
=
-fok
=
- stag
- lÍapezebroek=
- Lrapezenist =

waterstanden
type boot, platbodem
type boot, catamaran (cat)

buiten de zeedijk

zeil te bedienen
zeil te hijsen
soort plank om oP koers te blijven
om boot recht te houden
de wind in de rug hebben (van de boot)
rechts van het schip (met het gezicht naar de voorsteven gekeerr
,,
,'
links van het schip ,, ',
,,
,,
')
zít
kluiver
\íaaraan
een
uitsteekt,
spriet die voor de boot
voorste fok (zeiI)
lijnen
lijnen

om
om

voorzeil
staalkabel die de masE omhoog houdt

tuig waar je in

hangt

Boele de Wind

Chris

-t 4Met de familie Lauxen naar Vlieland
Om

7 uur vertrokken we vol goede moed vanaf de camping l^Iesterheerd

richting Harlingen.

8.15 uur oÍrtmoetten we Chris in de haven, zijn catamaran had hij
al klaar. De andere helft van de familie \ías net bezíg wakker te rworden.
Het bootje leek wel r,rat klein voor zotn groot gezelschap. Maar wat wil
je, niemand van ons had er ook maar een klein beetje verstand van.
Om

Het eerste probleem diende zich aL aan. Iloe kwamen \^re aan boord, want
de boot lag wel 4 meter dieper dan de havenkant. Maar via een ijzeren
ladder in de havenkant lukte het toch.
Dit is toch we1 wat. anders dan op een veerboot. Een platbodem had
Chris gezegd, ik rekende op een halve coaster, maar dit was een soort
veredelde roeiboot (lekenpraat natuurlijk). En dan wat er naast 1ag;
twee drijvertjes, een Erampoline er tussenin, een joekel van een mast
en een nog groter zeil.
De groep werd gesplitst; Jans, Peter H en ik bij Chris op de caËamaran.
I^Ie kregen gelijk zeilles van Chris; hij raakte maar niet uitgepraat
over zijn zeilboot. Frans, de broer van Chris, had hem a1 enkele malen
gemaand dat we moesten verÈrekken, anders konden we niet over bepaalde
zandbanken.

de haven uit. Peter ging a1s eerste aan de
de fok bedienen en Jarrs zat. als extra ballast
zo nu en dan wat omhoog springend als het:
heen spatte. Maar alles wenÈ, zo ook het
water. Peter en ik hingen om beurten aan de trapeze, we1 een preEtig
gevoel met windkracht 4 à 5. Vooral a1s de boot in planering raakt,
dan scheer je met een snelheid van 40 à 50 kilometer per uur over
de golven.
We voeren telkens een stuk naar links of rechts van de zeilboot tot
we koffie gingen halen. Tijdens het aanreiken van de kopjes, voer de
zeilboot op een zandbank. De kop van de boot draaide en ramde de
catrmaran. Dat was we1 even schrikken en dikke t.r:nrmelant. De stag
doornidden (een andere naam voor een scheerlijn) en de mast plat.
Nou, daar sta je dan midden op zee toË je heupen in het lrater.
We hebben eerst geprobeerd de zeilboot weer vlot te krijgen, de moEor
op volle krachr en maar duwen. Maar heË lukte niet. Nou, wat een toestand. De platbodem aan de grond, de caËamaran zonder zeilen.
Maar goede schippers hebben altijd reserve-oateriaal aan boord. Chris
niet, maar Frans wel. Hij had twee sluitingen en een fietskettingslot.
De kett.ing werd tussen de sÈag gemonteerd en de mast, kon weer omhoog
met alleen het grote zeíL zonder fok (achteraf gelukkig maarl).
Ondertussen ríaren er ook twee reddingsboten gearriveerd. Ze hadden
via radio Scheveningen gehoord dat er twee zeilboten in moeilijkheden waren.
Nadat de broers Lauxen een tijdje met de schippers van de reddingsboLen hadden gepraat (volgens ons veel te lang), vertrokken Jans,
Gjalt, Rob H, Peter, Chris en ik met de catamaran richting Vlieland.
Chris zou deze groep we1 snel even overvaren en dan eventueei de
rest nog ophalen (behalve Jan natuurlijk, hrant die heeft zrn buik vol
van catamaran-varen).
Na + 15 minuten kwam de reddingsboot nog even langs om te kijken hoe
het met ons ging. Jans vroeg de schipper van de reddingsboot;t'kunnen
ju11ie ons niet even naar Vlieland varen". Na enig overleg van de
bemanning gingen ze accoord. De boten tegen elkaar aan en overstappen
op de reddingsboot. Ze zijn nog even terug gegaan om Jan, Anko, Riek,
Lutske en Arnoud op t.e halen.

Tegen 8.30 uur voeren we
Erapeze hangen en ik zou
midden op de trampoline,
ïíaËer door de traupoline
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ik dan a1s een ervaren catamaranzeiler boven de zee,

lekker windje, zonnetje erbij, heerlijk. Alleen was het wat harder
gaan waaien. De boot constant in planering (volgens Chris). Ik kreeg
zo nu en dan een flinke golf over me heen, zo etg soms dat ik proble-

men had om me staande

te

houden.

De reddingsboot stoof ons voorbij met een snelheid van zo't 75 km per
uur, vrourl en zoon op de voorplechE, zwaaiend naar pa die als een vis
aan de haak aan de trapeze hing. In een ormezien waren die uit het
gezicht verdwenen. Wat een belevenis moet dat geweest zijn om op een
reddingsboot naar Vlieland te gaan om er een halve marathon te lopen.
Ondertussen stoven Chris en ik over de Waddenzee richting V1ieland.
Ik had het idee dat het steeds wat harder ging waaien.
Zo nu en dan sloeg ik los van de boot door de hoge golven, maar gewoon
weer op de boot krabbelen en r^Íeer gaan hangen. De benen wat verder uit
elkaar, de voeten achter de stag, dan sta je \dat steviger.
Na een uurtje varen, zager- we rechts van ons Terschelling liggen,
gelukkig we lagen goed op koers. Want a1s onervaren zeiler ben je toch
blij als je na een uur van alleen maar water toch iets herkenbaars

ziet.

voeren van boei naar boei. We moesten bij boei VL 14 linsaf,
dan zouden we vanzelf op Vlieland komen.
Achter ons werd heË steeds donkerder, en om ons heen begon het sEeeds
harder te waaien en tot overmaaÈ van ramp krsam er behoorlijke zeemist
opzetfen.
Zo nu en dan werd ik door de enorme golven gelanceerd en klapte
achter tegen de boot of bij Chris op z'n rug (de stakker). Ik kreeg
het koud en had steeds meer problemen op op de boot te blijven
staan. De golven werden steeds hoger. De boot stampte en slingerde
zo erg dat ik dacht;. we komen nooiL op Vlieland, we verzuipen hier
op de Noordzee.
We waren Terschelling al bijna een uur voorbij en nog geen Vlie1and,
alIeen maar steeds hoger r^rordende golven. Ik observeerde Chris regelmatig. Ook hij had problemen om de boot goed op de golven te houden.
Ik denk dat hij rm ook we1 even geknepen heeft, maar dat zal l;.ij -denk
We

ik- nooit

Eoegeven.

Op een gegeven moment

(letterlijk

brtrlde ik tegen Chris dat het nieË goed kwam
We voeren de verkeerde kant op en ik dacht

en figuurlijk).

steeds vaker; "dit redden we nooit"l
Vlieland moet links van ons liggen, dacht ik. Chris gaf gehoor aan
mijn koersinzicht en na vier pogingen kregen we de boot om. En dan
maar hopen dat het de goede richting is. Na + 15 minuten op deze
koers te hebben gevaren, hoorde ik heel in de verte het vertreksein
van de veerbooÈ. Gelukkig we gingen in ieder geval de goede kant op.
Toen de veerboot op een gegeven momenL voor ons opdoende, daeht ik;
die zullen ons zo wel oppikken, maar nee hoor, ze voeren ons mooi
voorbij. Vermoedelijk denkend , daar heb je r^reer een paar van die
idioten.
Vlieland kwam eindelijk in zicht, rre moesten de booÈ nog één keer
draaien. Ook hier hadden tte vier pogingen voor nodig om hem om te
krijgen.
En dan eindelijk de boot op het strand. Wat een heerlijk gevoel, want
ik heb nog steeds het gevoel dat we even oru het bochtje hebben
gekeken.
Nadat we de booÈ op het strand hadden getrokken, zíjn \íe naar de
camping gelopen, waar we bij de familie de Jong heerlijke nantre
koffie met broodjes hebben genuttigd.
En dan kun je zien hoe snel je een slechte ervaring verdringt.
Dacht ik voor een uur terug nog; Chris krijgt me nooit meer op dat
ding, hij ziet maar hoe hij hem weer in 1larlingen krijgt.

r
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De mist rlras opgetrokken, een lekker windje en ongeveer 30 graden.
Er moest alleen nog iemand worden gevonden die a1s extra gewicht
mee zou willen varen. We hadden op niemand gerekend, maar toch,
Rob bood zich aan om op de catamaran mee te gaan naar Harlingen.
De terugweg verliep voorspoedig, wind gunstig, ruim zícht, alleen
op eeÍt splitsing voeren ríe de verkeerde kanÈ op. Dit scheelde een

half uurtje op de aankomsttijd.
Rob moest ts maandags geloof ik direct naar de tandarEs, vermoedelíjk stukjes van zrn tanden afgebroken, veroorzaakt door het enontre
klappertanden.
Boele

p.s.

goed met een catamaran "overzee" kan, sgaat voor mij a1s
een paal boven \.rater. Maar Vlieland is behoorlijk verder dan
funeland. En met een kompas gaat heÈ misschien veel beter en sne11er.
Ik hoop dat iemand anders de wedstrijd van de halve verslaat en de

óat Chris

uitslag vermeldt.

Koud en zout

Diep doken de drijvers in de zee.
Hoog spatte het wilde \íaLer.
De smaak van zout kwam een druppel later.
Op een vierkance meter over de l,Iaddenzee.

Chris was in zijn elemenE, genoot,
zeilde en planeerde.
Boele scheerde
over water, verdween Soms onder qlater, maar hing nog aan de boot.

Ik snakte, hongerig, moe, nat en koud,
naar iets warms, iets heets,
maar vergeefs,

het enige dat ik kreeg, lras lreer een golf zout.

Rob H.
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I^ledstrij duits lagen

8 juli liep Ronald de Lindeloop in Wolvega, 10200 meters in
33 minuten en 6 seconden.
Diemer excelleerde (le) op Ameland. Voor 5 kilometer had-ie 17.38 nodig.
De afdeling Hoogkerk liep op I augustus de l2e Kolkloop in B1okzij1.
De acht kilometer gingen voor LaumerE in 32.02nin, voor Gerard in 31.26
en voor Diemer ta 28.28.
Jan H zrn tijd op de halve marathon van Vlieland (9 aug) was I uur^
2l minuÈen en 50 secondeÍr. En dat met de wind zuid-zuid-nootd (327")
tegen en rechtuit lopen bij boei K211.
Vroeger, toen Jan H nog in militaire dienst was, heeft-ie iq Seedorf
een kwart triathlon gedaan. Resultaat; llo zwermen 21.30, 60 kn fietsen lu 38 min en l0 km lopen 37.30. Als Jan het goed heeft opgeteld,
is dat 2 uur en 37 minuten samen.
De Vijftien van SÈeecwijk. Op vijftien augustus. Vijftien kiloueter.
vijftiende plaats voor Hans T in 53.21. Broer Diemer 55.23, broer
Egbert 64.54, Gerard 67.22 en Gines 73.57.
Op

Jans en Hendrik punterden in Giethoorn op 22 augustus een halve
marathon. Ilendrik lpunt26punt40 en Jans lpunt28puttZ3Van de punter naar de turven;de Turfstekersloop in Appelscha op
26 augustus. Afstand 10.C25 meter. Gerard 41.55, Diener 35.14,
Ronald 33.41, Egbert 43.07 en Gines 45.01.
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Even voorstellen

Een voetballer met kruideniersgeest?
Een sociaal-culturele kruidenier?
Een kruidenier nnet een voetbalknie?
Een voetballende sociaal-culturele werker?
Een sociale kruidenier die cultureel voetbalt?

Oordeel zeLft

Hij is wel lid van de loopgroep..
..Jan Posthumus.
Geboren op 26 oktober t56 in Boerakker a1s neefje van Boele.
Na de lagere school in het eigen dorp en de Mavo in de hoofdstad
van het Westerl«uartier, ging Jan voor verdere sÈudie naar Groningen.
Jan wou in de handel, hij was Bet kruidenierssop overgoten. Ztr:.
hele famiLíe zat in de handel, kruidenier, zwart of louche, al1es
was handel. ?a was vertegenwoordiger voor Liga. Vandaar de wat vierkante loopstijl van Jan.

Dus onze Janneman ging naar de Middelbare Detailhandeltchool en
behaalde na een aantal jaren heË begeerde handelsdiploma.
IIij was nu uitgestudeerd, dus zeí de minister van Defensie tegen Jan:
"joh, wat dacht je van een gezellige job bij de Aan- en Afvoer Troepen
in Venlo?" Jan vond het niet zorn leuk voorstel en heeft zich na een
paar weken al weer laten afvoeren.
En of dat nu door trIieke kr^ram of niet, moet je hem zeI-,f u.aar vrageÍr.
Hij ging in ieder geval met Wieke srmemíoneÍl. In een piepklein huisje
in de binnenlanden achter Kootstertille. Dat huisje hadden ze na een
paar maanden alrrverbouwdil t.ot onbewoonbaar verklaarde woning.
Dus trokken ze naar Buitenpost.
Maar Jan woonde niet alleen samen,hij begon ook te rÍerken. Ja, en hoe
kan het anders.... bij een gruEter, bij Albert Heijn. Hij volgde claar
een interne opleiding, maar het was toch niet helemaal naar Jan ztn
zin. Hij stapt.e ÍIa een paar maanden op en ging naar de volgende
kruidenier; Fred van de l,Ierff. IIij kreeg daar een contracË voor een
half jaar. Dat heeft-ie uitgediend op de recleme-afdeling. Dat was
we1 leuk maar Jan wilde toch -ondanks of misschien wel dankzij dat
overgoten sop- een andere richting op.
En dan ook een héé1 andere richting; het sociale werk. Hij ging weer
studeren en we1 aan de Sociale Academie in Groningen en koos de
richting van soeiaal cultureel werk.

ïijdens zrn stage in het eerste jaar ('80-'81) heeft-ie diverse
kinderclubs in de Oude Ulo begeleid. I.Iellicht heeft-ie sornmige van

onze keutels toen ook onderhanden gehad. Ztn. derde/stage-jaar was
in SurhuisËerveen. Na het vierde jaar kwam hij als volleerd socuwerker van de academie. Niet lang daarna werd hij gebeld door heË
besEuur van de stichting voor Sociaal Cultureel $Ierk "Poppingahiem"
in Surhuisterveen.
Ztn stage-bezighed"r\r"r.., waarschijnlijk goed gevallen bij het bestuur,
want Jan werd gevraa\d z'n voormalige stage-begeleider tijdelijk te
vervangen.
Of Jan nu bepaalde kruidenierspolitiek heeft bedreven, of flink aan
het. tackelen is geweest, ik weet het nieE. Hoe dan ook, ztn stagebegeleider werd uit het (sociale) veld gehaald en vervangen door een
verse kracht; Jan Posthumus. En daar zit hij nog steeds (sinds '85).
Nou, Jan is dan sociaal culÈureel werker in Surhuisterveen. Maar wat
doeE zotn man dan de hele dag?
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Volgens hemzelf is hij een soort bedrijfsleider (hij blijft
tóch
een groorgrutter) bij het centrum. Hij begeleidt het bestuur.
Hij coördineert a1le werkzaamheden. Hij organiseert a11er1ei activiteiten en begeleidt de vrijwilligers
daarin. VooraI de jongerenopvang,
de jeugdsoos is een belangrijk onderdeel. Er is een meidengroep, een
kookclub, een knutselclub.
Jan, signaleert problemen bij jongeren waaruit zonodig projecten
voortvloeien; b.v. ten aanzien van vernielingen of overmaÈig alcoholgebruik. Bij gebrek aan sociale controle fungeert-ie a1s sociaal
werker, die een sociale kwaad bestrijdt en de sociale drinkers rnet sociale
noden op sociaal verantwoorde wíjze uit handen van de sociale dienst
houdt.
Acriviteiten/cursussen volop in het centrum; van bridgen Èot yoga en
aller1ei taal- en creativiteitscursussen.
I,rrat Jan in Surhuisterveen doet, doet hij ook nog in diverse andere
dorpen binnen de gemeent.e Achtkarspelen.
Ach..... ben ik Wieke helemaal uit het oog verloren. Ik was gebleven
bij Jan ea Llieke samem^ronend in BuitenposÉ. To"., Jan bij de Sociale
Academie ging studeren, ging hij op kamers in Groningen rronen. Dus
Jan en I{ieke hadden een 1.a.Ë.-relatie. Daarna ging Jan naar Boerakker.
Jan en Wieke nog st.eeds gelatteerd. Na het slagen als socialerik ging
hij mec Wieke naar SurhuisÈerveen, eerst samenrrronend en sinds t90 als
getrouwd stel.
En natuurlijk

had Jan ook nog een sportieve kant, zij het zeer eentonig; voetbal, voetbal en nog eens voeÈbaI. Ztn broer voetbalde, z'n
vader zat in het. bestuur en was jeugdtrainer en ztn moeder stond in
de canÈine. De hele straat was 1id van de voetbalclub. Het hele dorp
was lid, dus Jan ook.
0p een gegeven momenE kreeg hij zowaar aspiraties. Hij ging over van
Boerakker-Vooruit naar de FC Surhuisterveen. Daar voetbalden ze vierde
klas KNVB.Te hoog gegrepen? Na één seizoen was Jan weer terug in
Boerakker.

Totdat een plaatselijke akkerbouwer heË te druk had met oogstwerkzaamheden, zodat de kwaliteit van het kn6ïlenve1d nog verder afnam.
Gevolg; Jan zrn onderbeen bleef staan, terwijl de rest van Jan de
bocht omging. Knie kapot, naar ome Boele en gaan lopen bij de loopgroep! En dat nog sEeeds met heel veel plezier.
Nog een rvegrvezertje van Jan; bekijk de dingen van de posicieve kant!
Aan alles is een zotztldet

sroKHnKEru

SàKÉN\

BÉRÉN
MAKEN VAN JEUGD
VOOR BEGINNERS

dfit.gl;r'$'h

....2o maar een paar cursussen
uit Jan ztn prograurma.
Nou, ik heb het a1 bekeken, geef
mijn portie maar aan Fikkie!
Ad
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waar r{e gezrmenlijk naar toe zouden kunnen gaan!?
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