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Van de voorzitter

Het oude jaar moet al bijna weer plaats maken voor het nieuwe.
Dat is een gebeurEenis waarbij je nog eens terugkijkt op wat het
oude jaar gebracht heeft.
Het verbouwen van ons huis heeft alle weinige vrije tijd gekost
die na het werk en het lopen nog over r^ras.
Op é6n van de trainingen merkte iemand al eens op, dat onze bour^lers
als Boele, Chris, Hans v L en ondergetekende bezíg blijven omdat ze
bang zijn dat ze klaarkomen.
De loopgroep zelf heeft een vrij rustig jaar gekend op enkele
punten na. Denk aan b.v. de Vlieland-reis en de commotie t.a.v. de
training.
De wereldpolítiek heeft wel een aantal ontwikkelíngen gebracht
die je moedeloos maken en tegelijkertijd ook grote zorger. baren.
Denk b.v. aan Joegoslavië, Somaliii, etnische spanningen in de S.U.,
de opleving van het fascisne en racisme in vele landen.
tríanneer een jaarwisseling de drempel tot iets anders en beters kan
zíjr,, dan hoop ik dat het overschrijden van deze drempel voor iedereen het allerbeste zal brengen.
Anko

Bes

I

)

tuursmededelingen
Egmond

Op l0 januari wordt weer de halve marathon van Egmond georganiseerd. Samen meË s.v. Friesland bestaat er weer de mogelijkheid
on per bus naar Egmond te gaan.
Wanneer je belangstelling hebt, moet j e je zo snel moggtij§
opgeven bij Jellie.

2) Trainingspakken
Wil een ieder die een pak besteld heeft deze zo snel nogelijk
ophalen? De kosten moeten direct worden voldaan.
3) Af.zeggingen
Eën aantal leden hebben om verschillende redenen te kennen gegeven hun lidmaatschap van de Loopgroep te wi1len beëindigen.
Dít zíjn: Thea Drent - verhui,zi.tg naar Apeldoorn
Sander v Es - wilde iets anders gaan doen
Lanmert Mulder - heeft de keepers-kleding weer uit de
wilgen gehaald
Ronald Nihot - heeft zich laten overschrijven naar ARGO r77
Gerrít Stel - te druk met zrn voetbalclub waar hij verzorger en masseur is.
Iedereen vanaf deze plaats het allerbeste.

-34) Verloting GroÈe Clubactie
Wil iedereen die nog loten moet afrekenen dít zo snel mogelijk
doen?

!

(voor de trekkingslijst,

zie elders in dit blad.)

Van de redacËie
Jammer dat ik een paar toegezegde verslagen van belangrijke
evenementen niet heb gekregen.
Een kleine smet op dit zo vlekkeloos verlopen jaar, voor \^rat
de Droaver beËreft. Dit vlekje probeer ik met de komende feestdagen kreer weg te werken.
Jullie allemaal fijne dagen toegevrenst en alvast een heel
gelukkig 1993.
COPY VOOR HET VOLGENDE NI]MMER GRAAG INLEVEREN UITERLIJK 2I FEBRUARI.

Groepsschema (voorb,greiding Rotterdam)
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lnternational)

|

"lk loop altijd voor de kat z'n kut,
en voor de rest interesseert het me
niets."
(Atleet Hans Top voor Radio
Noord)

A "De snelheid ,s verdwenen,
' ,.,.^^ korD€n
toch ooi

Hij loopt voor de poes haar flamoes?
Waarom doet-ie dat en hÍanneer?
En wat is dan de rest en \íat
interesseert hem niet?
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Even voorstellen.

-

Gezocht voor het kerstnunrner van de Droaver een Jozef-fíguur meE
administratief inzicht voor het tel1en van het volk van Bethlehem.
In het bezít zijn van boerenverstand om op niveau te kunnen
converseren met herders. Tevens kennis van veevoeder hebben vanwege
de os en de ezeL. Komende vanuit het westen a1s tegenhanger voor
die lieden uit het oosten en hebbende één zoon-.
..in Marum' ergens achter de GolfNou, ik heb iets gevonden.
supermarkt.

Het is kerstnacht. Het is donker, koud en over Tolbert, Sintmaheerd
en Rodenburg hangt een ijzige mistdeken. IIij kornt, ik weet het zeker.
"Gloria rn Excelsis Deo". Ik lig te luisteren, "Ere Zíj God"?
Nee, een jankende hond in de verËe. Het is a1 kwart voor zeven.
Ja! "Komt Al1en Te Zamen", heel vaag, ver weg oog, in flarden.
Dan een tijdje niets. Maar dan duidelijker, "Stille Nacht".
Lleer even de stilte van de kerstnacht. Dan het geluid van stoppende
autors en het dichtslaan vao portieren. Dan helder en vol;"Nu Zijt
I^trellekomett.

is in dit
Mijn kerst kan aI niet meer stuk. Hij is weer geweest. Hij ttWoldhoorntt
geval Sake Bergsma, die samen met ztn .mede-muzikanten van
iedere kerstnacht een aubade brengt in o.a. TolÉert en verschillende
wijken van Leek.
Musiceren, dat is één van Sake's hobbies. En een heel belangrijke,
gezíen het feit daÈ-ie Iid is van thlee verenigingen, in Tolbert en
in de [íi1p. Als kleine jongen heeft hij accordeon-les gehad, maar
in de loop van de jaren is hij achtereenvolgens bugel, tromPet,
trombone en tuba gaan spelen.
Een andere en ook belangrijke liefhebberij is sport; atletiek,
voetbal, dames
A1 vroeg wilde hij aan atletiek doen, maar daar was weinig gelegenheid voor ín de Friese binnenlanden. Dus dan maar voetballen.
Wij weten op dit moment hoe gedreven Sake met zrn sport bezig kan
zíjn. Nou, dat was op het voetbalveld niet anders. Blind ijverig ea
heel hard lopend
...maar ja, a1s voetballer moet je zo af en
Eoe ook díe bal nog meenemen. Toch heeft-ie het nog Eot het eerste
van Damwoude geschopt dat 4e klas KNVB speelde. Tot zrn 38ste heeft
hij zo links en rechts bij diverse clubs gevoetbald.
Zo fatatíek a1s hij is bij de ene sport, zo laks is hij bij de
andere. Grietje (b.v.) woonde in Oldeberkoop zotn 200 meEer verderop.
Nou, dat vond Sake ver genoegl Meer moeite heeft-ie niet gedaan.
In '61 zíjr. ze getrouwd en ín dat-zelfde jaar is hun eersEe dochter
geboren. In t62 hun tweede dochter en in'68 hun derde dochter.
Toen liet Sake z'n \,rare aard weer zíerr. Hij ging doorl
In '70, hè, hè
een zoonl Toen gelijk een knoop erin.
Maar ondanks a1 deze "activiteiten", vlogen de kilogranrtren er aan.
Z'n persoonlijk re-cord was 87 ki1o. Verstand komt mel de jaren en
kramp tijdens een lange schaatstocht. Deze combinatie deed hem
beseffen dat er iets moest veranderen. De jéneverfles werd op z'n
kop gezet (met de dop er af), de shag-zak werd leeggeschud en hij ging
.hij ging hardlopen.
bewuster eten. Hij ging fietsen en ..
rB5
In december
is hij bij de loopgroep gekomen. Nou, het vervolg
kennen we.......

-6Ditjaar heeft Sake met z'n familie de Elfstedentocht gelopen.
kilometer -met broers, zussen, kinderen en aangetrouwd
spul- in een tijd van 17 uur, 2 minuten en 371100 seconde. Dit
a1les gesponsord door Jeltsje, de moeder van Sake. De meute liep
dan ook in t-shirts met daarop "Jeltsjesberntr. Vrij vertaald uit
heE Fries; het rapalje van Jeltsje.
Terug in de tijd, naar de kribbe van Sake. Die heeft gestaan in
Nije.ga in 1938. Er was wel een stal, geen os of ezeL, maar we1
Fries stamboekvee.
Toen het lutje jong naar school moest, moest hij helemaal naar
Opeinde naar de Openbare Lagere School. Gelukkig voor hem kwam er
een openbare school in Nij€''ga, zodat-íe daar nog ztn twee laatste
jaren kon doorbrengen. Maar twee scholen in Níjenga, een Openbare
en een Christelijk Nationale, bracht geen rust. Een voortdurende
"godsdienststrijd" was het gevolg. Sake vooropl
Na de lagere school, de Ulo in Drachren. Met exacte vakken in ztn
pakket, haalde hij in r55 z'n diploma. Daar stond-ie dan meE z'n
diploma. Hoe verder? Hij mocht weI doorleren, maar Sake wist niet
wat. Voorlopig eerst de overall maar aan en rneehelpen op de boerderij.
Dan de Middelbare Landbouwschool maar eens geprobeerd. Twee winters
naar school en's zomers op de boerderij. Als gediplomeerd boer
kwam hij daar vanaf. Maar al dat gedoe Ëussen boerenkool en boerenleenbank kon hem nog sÈeeds nieË bekoren. Hij werd hospik. Hij
moest wel, in t58, bij de Geneeskundige Troepen in Amersfoort.
In die tijd gingen z'n ouders verhuizen naar 0ldeberkoop en gingen
daar ook weer boeren. En pa schreef een brief op poten naar de
minister van Oorlog dat Sake node gemist kon worden. VoorhTaar, Sake
kon aan zrn kuierlatten trekken. Sake weer boer.
lear hij had niet die boeren-en-varkens-\íordeÍr-knorrende-vet-nenta1 iter-t. Hij wou totaal wat anders. Bij die kippenslachterij in
Barneveld bijvoorbeeld, op de inpakafdeling. Nee, toch nietl
Dan maar naar MaarsseÍ], naar de UT-Veevoederfabriek. Daar maar
eens proberen.
In r6l keerde hij terug naar Oldeberkoop -naar Grietje- en kreeg
een kantoorfunctie op de plaatselijke veevoederfabriek. Hier ís de
inÉeresse voor het boekhouden ontstaan.
Sake ging studeren en in een reeks van jaren haalde hij z'n diploma
Boekhouden, MBA en SPD. A1 die diplomars heeft-ie te gelde willen
maken bij diverse werkgevers. En het gezín reisde met hem mee, all
over the world
..; Oldeberkoop, Damwoude, Dokkum, Haarlem,
Marum en Midwolde. Via veevoeder- en zuivelfabrieken, accountantskantoren uiteindelijk (in '77) aaar de mega-sloper Jager in
Midwolde. En daar werkt hij nog steeds als administrateur.
Twee honderd

Natuurlijk vraag ik hem of hij een kerstboodschap heeft. Hij denkt
zwaar na en schudt z'a gríjze kop. "Mrg ook in het Fries", probeer
ik hem nog te helpen. Nog niks. "Nou, zeg darr maar gelukkig
nieuwjaar in het Fries".
"Lokkich Nei-Ier".

Kyrieleis,
Ad

-1Trekkingslijsr Grote Clubactie
In het volgend nunÍoer van de Droaver wordt vermeld wie de belastingvrije sormen hebben ge\íonnen en wie naar Parijs is geweest.

Trekking
Het prilzsnpakk€t vooí d€.Grot6 Clubactie 1992
onze sponsors ter beschlÍ«ing zijn gesteld.
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De uitvoering van Boele

Op de jaarvergadering van de loopgroep op vrijdag 20 november
was Boele niet aanwezíg. De reden hiervoor vras dat de gymnastiekverenígingen van Boele, "Kracht en Vriendschap" in Groningen en
Hoogkerk op zat,erdag 2l november hun geznmenlijke uitvoeringeo
hadden in de Evenementenhal in Groningeu.
l,lanneer je vergaderingen plant in de uitvoeringsperiode, worden
ze consequent Ííeer door Boele aÍgezegd.

In deze periode is Boele maar op é6n ding gefocusË en dat is de
uítvoeríng. rs Nachts ligt hij dan te r.pelen en kan de slaap nieË
te pakken krijgen, omdat hij met de hele organisatie bezig is.
Bezoek je Boele thuis in deze periode, dan ligt de hele caravaÍr
bezaaíd met papieren r^raaruit hij later het draaiboek samenstelt.
De plaats van de oefeningen in de hal, de muziek, het licht, alles
wordt uiterst nauwkeurig vastgelegd. Niets wordt aan het toeval
overgelaËen.
Toen Boele mij belde dat hij onze jaarvergaderiag niet kon bijwonen.
omdat alle toesËellen die avond naar de Evenementenhal moesten
worden gebracht, informeerde hij terloops of het misschien leuk
rías oru hun uitvoering eens bij te woÍren. Dit aanbod heb ik direct
aangenomea.

Ondat wij op d.eze zaterdag ook nog andere verplichtingen hadden,
konden Alie en ik helaas niet op tijd aanwezíg zLjrt. I{ierdoor
hebben we het begin moeten missen.
Bij binnenkomsÈ viel direcË al op dat de hele Evenementenhal afge-

laden vol zat
In de haL zelf. werd een zeet Eevarieerd progrrÍÍïma aangebodea. I,{erd
er ergens iets opgevoerd dan rnrerd op een andere plaats in de ha1

alweer keihard gewerkt aan het k1-aarzefteÍr. varl de toestellen voor
de volgende demonstratie.
Hierdoor kon het prograona zeer vlot worden afgewerkt. Ook Lutske
was z'eér actief bezíg bij de organisatie evenals één van de dochters.
Ook bij het turnert zetf Líet deze dochter duidelijk zien uic welk
hout ze gesneden is.
Boele zeLf zíe je zotn avond steeds a1s een ceremoniemeester bezíg
om a1les v1oË te laten verlopen.
Toen de finale was ge!/eest, kon je dan ook een hele diepe zucht
'horen.
Zondagmorgen ging de telefoon om ongeveer B uur. Het bleek Boele te
zijn en de vermoeídheid (en misschien ook nog wel van iets anders)
was duídelijk in zrn stem te horen. Ze waterr nog maar net thuis en
zaten van een kop koffie te genieten.
Het trainen van de zondagochtendgroep wilde hij maar afzeggen om
daarna van de dag de nacht te kunnen maken.
Voor deze ene keer ís het hem vergeven.
Anko
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JTIRYZÀ.T<E]V

Als JUCO (=jury-contact persoon) is mij tijdens de laatste
ledenvergadering gievraagd iets voor ons lijfblad te schrijven.
Even voor de goede orde, ik heb de taak van een juco vastgesteld a1s zijnde het aanspreekpunt van onze vereniging ten
aanzien van wedstrijd-juryzaken; dÍt houdt mijnsinzÍens Ín,
dat als andere org'anisaties voor een wedstrijd juryieden nodigl
hebben, zíj bij de juco terecht kunnen. Anderszijds houdt het
ook in, dat als Nienoord voor een wedstrÍjd juryleden nodigl
heeft zij dÍt ook via de juco reqelt. De juco is in het bezit
van een 1Íjst met alle iuryleden van het district Noord. Ook
1Ígt er een taak voor de juco om het eigen jurycorps op peil
te houden door nÍddeI van bijscholing en aanvul1ing met "vers
b1oed".
Àis we praten over juryleden dan kent de KNÀU tot nu toe
a1 leen juryleden voor zowe 1 baan- als wegatletiek. In de
toekornst zal dit we1 eens kunnen gaan veranderen. Binnen het
jurycorps praten Í^re over de gewone jury en de topjury. Deze
laatste behelst de wedstrijdieíder, de scheidsrechter, de
starter en de microfonist,. Gewone jury is de tÍjdwaarnemer, de
startcommissaris, de windmetercontroleur en het algemene
jurylid. Deze laatste, waarvan we er binnen Nienoord I hebben,
zijn 1n te zetten voor jury aankomst, rondenteller en bij de
technische nummers. Voor een wedstrijd a1s de Leekster Lente
Loop hebben we nodig' een wedstrijdleider, een scheidsrechter,
een starter, een microfonist, 3-4 juryledentijd en 3-4 juryieden aankomst. U begrijpt aI, dat we die niet allemaal hebben
en we moeten ze dus inhuren van andbre verenigíngen. Het zou
verstandigi zijn om dus wel meer van deze juryleden Ín ons
midden te hebben. Vandaar mijn oproep om deelnemers voor de
volgende cursussen, waarvan trouwens nog niet vaststaat, dat
ze binnenkor't van start gaan
jurylid algemeen (4 avonden )
I
De volgende cursussen zíjn alleen voor deg"enen, die het aigemene deel gehad hebben.
jurvlÍd tijd (1 avond theorÍe en 1 praktijkgedeelte).
r
r
stertcEllutissë!:is (1 avond).
r
wedstrijdieider/scheidsrechter
r
microfonist ( :..-2 avonden plus een praktijkgedeelte)
De kosten voor deze cursussen zijn voor de deelnemers nihi1.
Opgave graaql bi j mi j
.

Siep
+^1
LU

1

1
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Nederlands kampioenschap

wintertriathlon

Assen, 7 november L992
A1 weer enkele weken in te zijn\training voor dit grote evenement, krijg je nog een oproep om'-lln werkelijlte dienst te komen
voor een oefening van drie dagen in 'bivak' in Hars. kampHelaas kan ik deze oefening ook niet afzeggen, want je bent

als vrijwillig
officier bij het korps en voelt je geroepen
voor het vaderland.
Terug vrijdag 6 november,even bijpraten, douchen en bij de
kast langs om de kleren eruit te halen die nodi-g zífn voor de
drie disci-p1ines, 1open, f letsen en schaatsen. Dan alles
alvast in de auto pakken, zodat je de volgende morgen start
klaar bent. Zo nu lekker slapen.
Op naar Àssen. Het is slecht \^/eer, regen en wind, dus het
wordt een zware dag dacht ik bij mezelf. Ik zei het maar niet
hard op, want dan zeggen ze:'3e doet het jezelf aan'en een
beetje medelijden j-s ook al ver te zoeken.
In Àssen aangekomen zoek je je plaats/stoel nr. 500. De speaker had me ook aI !íeer gesignaleerd en vertelde dat de postbode u1t Doezum ook veer meedeed- A1les klaargelegd voor fietsen
en schaatsen en nu maar inlopen. Om tien uur het startschot,
daar gaan we dan met 400 deelnemersIn het begin allemaal camera's van Veronica en RTL4, vlieg nog
over het beeldscherm. Verder gaat het }open weI goed.
Wel een beetje nat en vies weer, maar je bent er zo mee bez:-.q
dat je dat op de koop toe neemt. fijd na lopen: 01:20:24 (75e)
dus dat was wel aardig, vorig jaar 0L'.20:36.
Nu snel omkleden om te gaan fietsen, want je moet niet te veel
tijd verliezen. SneI naar de fiets en wegwezen. Nou ja, het
was bijna het einde geweest, want je krijgt een plastic tas
met drinken en voedingr €rr omdat je dan helemaal een blind
paard bent en zo snel mogelijk wil fietsen let je niet op het
sllngeren van de tas. Deze krijg ik Ín het voorwiel en alles
in stront, maar hoe is het met het voorwiel ? Ja hoor, een
kleine slag erin. Nou ja, a1 lang blij dat het nog rolt en
verder maar afwachten hoe het afloopt over de Drentsche Keien,
zoals in Orvelte, waar het nogal hobbelt.
Maar het ging allemaal weer goed. t{e1 zwaar met veel wind en
regen- De tijd was deze keer 04:50:28 (109e), weI tevreden.
Vorig jaar 04:59:35.
Nu snel naar de i-jsbaan om I08 ronden te schaatsen. Even zíen
of m'n broer aI aanwezig is om de ronden af te tellen en ja
hoor, hij heeft me aI in de kijker- Dus nu maar schaatsen in
de regen en wind. Het gaat wel goed, maar ja het gaat zo goed
dat je op een gegeven moment de bocht uit vtiegt en ondersteboven liq je daar dan i-n het gras te spartelen. Maar weer snel
opstaan en verder gaan. Nog even doorzetten, maar dan begint
mij de hak zeer te doen, komt er een blaar op ? Dit heb ik nog
nooit meegemaakt, maar het is ook geen wonder, want met de
natte sokken van het fietsen nog aan vraag je om dit soort
moeilijkheden- Goede eindtijd 06:33:40 (I09e). Vorige keer
06;42:23 (deze keer geen medaille, maar een T-shirt) -
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EinduitsI1g bij de heren van 40 L/m 50 jaar: .L8e 06:33:40, dus
was ik na tleze dag wel tevreden met deze uj-ts1ag. VeeL sneller
zaL het niet gaan, want je weet nooit van te voren wat het
weer is of gaat doen.
Na deze ervaring eerst maar weer in training voor de marathons
van Egmond, Rotterdam en Leek (Leekster Lente toop).

Iedereen

PRETTïGE KERSTDÀGEN
en een
GELUKKIG NTEUW SPORT JÀÀR 1993

Harm Pops.

Verj aardagen
Meyboom. Jammer voor Riek, maar ik denk dat er weinig
mensen zullen komen. De kersEboom moet worden afgetuigd, er
moec vuurwerk worden gekochE en oliebollen gebakken.

3r-r2, Riek
I

l-1,

23-t

,

27-t,

Diemer Top. Hier zijn we de feestdagen al weer lang vergeten.
Hier ligt dan ook onze top voor wat innemen betreft.
Douwe

Veenstra. Hij tracteert op vers gespoten moorkoppen

en

ui cgedeukte s lagroompunEen.

Aaltje Kiestra. Bij een kwijnend electoraat heeft Aaltje wel
een opkikker nodig. Onze opkikker komen we dan ook massaal
ha1en.

?o-

I

30-r,

Hendrik van Wijk. Die is volop in training voor de marathon
van Rotterdam. Hier komen we niet verder dan isostar en
mues lirepen..
Arjen StoIk. Hij tracteert op het over bekende streekgerecht;
Marummer-mo ef 1on-punt en

.

Na aI deze feesten kunnen we de hele maand februari weer
afkicken omdat er dan geen jarigen zíjr..

Allemaal gefeliciteerd I I

tt
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Feiten en cijfers
In Elsevier 1as ik hoe Nederland scoort in internationale
statistieken.
Van een middle-manager met afstandsbediening, die een slecht
huwelijk heef t doordat-ie \^7e1 eens kookt, die kalmeringstabLetten slikt en naar de psychiater gaat omdat-ie
masturbeert tijdens operavoorstellingenGEiIIDDETD IAARINI(OMEN VAI{
EET{

IIIDDI.I-MANAGER

PERCET{ÏAGE }IUISTIOUDEI{S TIET

CEMIDDETDE DUUR VAI{ EEN

W.AFSTANDSBEDI EI{ III G

SI"ECHTHUWEUIX

§83.400
$81.100
§77.100
tapan.............................-§73.000

too%

ttalià..............--................

9

Duitsland..,;......................... 84%
Zwitserland.....-.................... 83%

Portuga1,.............................

7

Italië----

8t%

Belsië.......-....---.......... §S+.6OO
vs..................---.......... §ss:00
LuxemburÉ....-...............§55200

2weden........... ......................

7

QaloiÀ

§%

Zwitserland.....
Denemarkm...

Ganada......-................... $53.300
Zweden......-................... §48.600
Fin1and........................... S47.000
0ostenriik...................... §46.700
|er|and............................§/14.400
Nederland.....-................ §44.«10

PTRCET{TÀGE GEHUWDE

IIAI{IIEN

Enge|and............................... 60%

PERCEI{TAGE VAN DE BEIíOI.Jfl IIG

AAIITAT PSYCHIAIERS Pf R

l{ededand............................. 66%

Enge1and............................... 26%

'AAR
SLI I{T
T(AI.MERIT{GSMIDDETEIT

Fin1and..................................18%

0%

Frankriik.............................. 63%

DAT LAI{GER DAN EEN

22Yo

frankriik..........-.--................

100.qnilEilsEl{
5%

Spanie..................................3.8%
8n9e1and..............................

3.1%

l{eder|and............................. 18% t{eder1and............................ 1.7%
Frankrijk............................... 13% ttalië.................................... 1.6%
1.6!,
I}uits1and................................ 4% ll..i+al a a rl
UC
l.6To
Zwitserland..... ....,................ I 2Yo

OPERAVOORSTEITITIGET{ PER IAAR

PERCEI{TAGE MEi{SEN DAT

MASIURBEERT

Mannen/lírouwen

!apan......................96%

32Yo

t{eder1and...............9OYo 55%
t}uits|and.................89%

.'

73Yo

Frankriik.................86% 2l%
vs...........................84% 34%

taar

thritsland..............'.-...........5 iaar
Ilenemarhen........................ 4 iaar
Frankriik............................ 4 iaar
Enge|and............................. 3 iaar
2weden................................3 iaar
l{eder|aod........................... 2 iaar
VS....................................... 2 iaar

DATOOI(WE1'EEilSKOOIfi

Soviet-Unie............................25%

iaar
iaar

vs....................................... 4779
Italië....................................4394
2weden.................................. 784
Engeland........ ...............-...-... 7 7
Zwitserland...........-................ 764
Ganada........,......................... 675
Neder1and......................'....... 264

I

Noorwegen.............................238
Cirlrnd
158
België.................................... I 55

vs........................................ 12.1
Belsië................................... 10.0
9.7
I!,enemarken........................... 8.4
|er|and....................................6.7
(hstenriik...........................-... 5.7

ttalië...-........................-.........4.4
Frankrii|c........................'.......3'7
Enge1and......................-.........

3.7

l{eder1and....................-..........

2.3

-17

-

Wedstrij duits lagen

3l oktober is in Dwingeloo de 28e A.V.D.-cross gelopen. Diemer
liep de 6300 meter írt, 23.19. Peter S liep in afgeslankte vorm bij
de heren vet. Ook 6300 meter, maar írt 22.56.
Op

De plantsoenloop in Groningen op 7 november. Hans ín 21.07.3, broertje
Diemer ía 23.00, Gerard in 25.06.03 en Peter S in 23.00.9.

In Appelscha werd op 14 november de eerste cross van de noordelijke
veldloop-competitie gelopen. A1leen Diemer heeft hier aan meegedaan.
Voor 9315 meter had-ie 33 minuten en 55 seconden nodig.
Dan de uitslagen van.de Zevenheuvelenloop te Nijmegen op zondag
l5 november. Nu zit ik een beetje moeilijk, wie spreekË de waarheid;
ortze correspondent ter plekke of het off ici'rile circuiË via ons
wedstrijdsecretariaat. Tussen haakjes dan maar de tijden -van sommigen-

via het wedstrijdsecretariaat.

Hans 52.00 (51.00.6), Henk B 55.05, Harm

P 1.00.25, Jar. de J 1.00.58
(1.00.59.2), Peter H 1.00.59, Jan P 1.03.42, Sake 1.04.39 (1.04.51.9),
Evert 1.04.39, Hans v L 1.04.45 (1.05.08.9), Take l.07.lB (1.07.52.0),
Gines 1.09.25, Peter K I.10.10, Alie 1.11.47, Kea 1.13.49, Trijnie
1.21.01, de meiden Grietje en Aaltje weer samen in l.27.OO en Wim in
1.30.00. Ik verdenk Wim ervan dat-ie voor de streep blijft wachËen
tot er een mooie ronde tijd op de klok komt te staao.

ik heb in het gras mijn
schoenen gezet

geurig ?
ik heb in het gras mijn
zweetlij f gelegd
nee, dank u
ave (1992)

-18-

Plantsoenloop
HeË was herfst in Groningen. Het was a1 7 november. Ik wandelde
wat in het Noorder Plantsoen.
De bomen stonden prachtig in herfstÈooi, goudgeel, bruin en rood.
Vallende bladeren in het zact-t rimpelende rÍater van de vijvers.Heuvels in de verte, een bijna arcadisch landschap. Bijna, want wat
zíe ík van gindse heuvel afkomen? Eea motorrijder met achter hem
een hardlopend figuur die hem tracht in te halen' Ze komen mijn
richting uit. M'n klus va1Ë open. Ik herken die hardloPer. Het is
Jan Hovingal Even Eaar, hij f1ícst voorbij.
Hij blijkt niet al1een te zíjn. Achter hem nog een zooitje van die
hollende hooligans.
Dat bezinnende herfstgevoel ben ik kwijt. Mijn aandacht richt zich
op dat zwikkie zwoegende en zwetende lieden. Even later herhaalt
zich het hele schouwspel. Dan zíe ík Jan met een triomfantelijk
gebaar oader een doek doorlopen. Ik snap heE niet, want die Eotor-

rijder was eersËe.
In de krant l-as ik later;
(Leek) 10.32.B."

"mannen, niet-KNAU (3

lo):

I

.

Jan Hovinga

Ik wil mtn herfstwandeling vervolgen, tnaar ik stuit op afzettingeu
ttDe

Race der Groten", zo hoorde
eÍr weer een nieuwe groep hardlopers.
ik van omstanders. Ook hier herken ik een aantal clubleden en eeÍr
mij niet helemaal onbekend voorkomende vèrschijning. Nou ja, verschijníng? Een zich voortzeulende reclame-zuíl; worldrunners,
coach, sportshTear en dat soort voor mij onbegrijpelijke teksten.
Volgens ingewijden bekleedt hij een hoge positie binnen de organisatie van de Loopgroep Nienoord. Wat?: Hij schijnt zelfs in de

directíe te zitten. Waarom durft zotn mar1, uiddels zrn wedstrijdkleding, daar dan niet voor uit te komen, vraag ik nij af.
Nee, dan jongens a1s Gerard, Diemer en Hans, die liraren a1s Nienoord.ers goed te herkennen. Die zijn overËuigd en belijdend lid van

ons loopgenootschap.
Ik kan het niet hebben. Ik spreek die zuil tijdens de wedstrijd
daarop aan. Als reactie hierop maakt-ie obscene gebaren met één
vinger. Iedere keer a1s hij langs komt, blijf ik op hem inpraten.
En iedere keer hetzelfde gebaar tegeo mij. Weinig fantasie voor
zorn bobo, dacht ik nog.
A11een bij de laatste ronde bleef heË gebaar achterwege. Te moe

waarschijnlijk.

Na de ttRace der Grotentt, rlog eerr race. De ttRace voor heË Grostt, uet
daarbij ons alter l,{im in zrn bekende LigËhartige-Schenk-shuffle.
Ik had het koud gekregen en ben weggegaan. Maar Wim zal ongetwijfeld weer in een grosso modo-tijd zi.jrt gefinisht.
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Wedstrij dkalender

2-l Nieuwjaarsloop

VGNN

9-l Nat. indoorwedstrijden

ATC I75

Eelde

Nat. indoorwedstrijden

ATC ,75

Eelde

Halve marathon

1e Champion

Egqond aar. Zee

s-vierdaagse

de Sprinter

Yhorst

23-1

Noord. veldloopkamp.

de Sprinter

Yhors

30-l

Hondsrugloop (cross)

de Sperwers

[rrlmgn

St. Midwintermarathon

Apeldoorn

de Sprinter

Yhorst

r0-r
r

0-r

l6-

r

Cro

s

6-2 MidwinËermarathon

loopcircuit

SEedum

t

6-2

Cross-vierdaagse

6-2

Indoorweds

den

Spartacus

Franeker

7-2

Indoorwedstrijden

Spartacus

Franeker

t3-2

Noord. veldloopkamp.

av Lionitas

Leeuwarden

r4-2

N.K. cross veteranen

Cialfo

Epe

Invictus

Appelscha

Aquilo

I^Iinschoten

trij

20-2 Bosloop
27-2

Noord. veldloopkamp.
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DONKERBROEK

slaapkamers

TASSEN
SPORTTASSEN
KOFFERS
PORTEMONNEES

De Dom 50 - Leek - IeL 12333

KOEBT

Tolberterstraat 18 - LEEK - Telefoon 12246

CAfÉ restaurant-sriit"rij rrDE \ryAAG"

. SÍeenolle inriclrting - Ruime parkeergelegenheid
. Specialiteit Drerbe kofÍietafel in §tll
. Taataccornmodatie van 20 tot 5OO personen
. Calering service: verzorging van dranken - hapies barbeqJe - complete diners rnoor alle fee§en
en gelegenheden
J.P. Santeeweg 15, NIEIAB teleíoon 05945-12563

I

U H.EBT I N
IDEE

WIJ DE TEGELS"
WIJ HET SANÏTAIR
rreem geen beslissing

§

i

over tegels of sanitai
alvorens Eet ons van
te visselen.
TEGELCENTRALE TOLBERT BV gedachten
Dat kost niets en levert veel op. yerfrissende adviezeo'een unieke ko].].ektie etc.

Te1. 0594 5-L5782
Leuringslaan 40 - Tolbert

en.. zeeÍ gunstige PRfJZEII! ! ! ! !

'n Terechle keus als het gaat om
prijs en kwaliteit!

WERE1D NAIUUR TOI{DS

ALEXSTAAL

o

ot

c

sporlcenlrum

I
I

I

- LEEK
Te!.05945-12820
De Dqm 38
)

HEMA

LEEK
:

l
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De normaalstszaak

Albert Heiin,
altÍjd in ber^reging I

\nan

HEMA

dewereld..

LEEK

De normaalste zaak

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