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Bes

tuursmededeling

a.s. is het r.reer zoverl de l0 km wedstrijd van Marum.
Afgelopen jaren is dit evenement georganiseerd door Arend vd Meulen
(sónoorrroon van Sake Bergsma en nieuw lid van onze loopgroep).
Orn de continuïteit van deze loop te waarborgeÍr, heeft hij de loopgroep gevraagd om assistentie
Dit doen wij natuurlijk graag, I^Iant de l0 kilometer van Marum staat
bekend als een gezelLíge, sfeervolle en vooral goed georganiseerde
loop met uitstraling.
Het bestuur zet zich nu in voor, tijdens en na de wedstrijd en wij
verzoeken onze leden dit tijdens deze wedstrijd te doen'
Veel succes :
14 Mei

Van de voorzitter
De organisaEie rond de Leekster Lenteloop
Wanneer er geen blessures zijn en de conditie het enigszins toestaat,
krijg je soms de drang om ergens een wedstrijd te gaan lopen'

Via-ieffie of via het inschrijf-secretariaat laat je je dan inschrijven. Daarna zoek je de startlijn, deze bevindt zich meestal onder het
sEartdoek, beweegt een tijdlang in de voor jou hoogste versnelling om
veer zo snel mogelijk over de al eerder gevonden lijn te komen.
Bij her oversehrijden van deze lijn klok je de tijd, die soms mee, maar
meestal tegenvalt. In het laatste geval bedenk je een aantal oorzaken:
b.v. te warm, te koud, te harde r,rind, te lang parkoers, slechte voorbereiding of iets dergelijks. Daarna ga je dan weer over tot de orde
van de dag.
Dat er toch nog a1 r^rat meer voor een \{edsËrijd komt kijken, merk je
als je bij de organisatie bent betrokken.
In maart moet een wedstrijd aangevraagd worden bij de KNAU. Tegelijkertijd moet er dan al weer informatie opgestuurd worden voor vermelding
in de verschillende wedstrijdkalenders, zoals b.v. het trimboekje.
Tot september is het daarna nog vrij rustig, maar dan moeten eventuele sponsors benaderd \^rorden als ook eventuele adverteerders voor
de folder. lit is over het algemeen een erg Lijdrovertde klus en
lang niet iedereen vindt dit leuk \derk.
Ook moet de vergunning bij de Gemeente worden aangevraagd en moeten
de werkzaamheden over de verschillende cournissie-leden \,/orden
verdeeld.
In oktober worden de masseurs vastgelegd alsook de geluidswagen van
Jan Lammerts.
De begroting wordf dan opgesteld en inschrijvingsruimte en kleedruimte worden besproken.
In november moet een wedstrijdsecretaris viorden gevraagd om deze
klus te wil1en verzorgen (Jel1ie dus). Het Rode Kruis wordt benaderd.
Orndat voor de Oudejaarsloop in Wedderbergen de folders klaar moeten
zíj1., moeterr tekst en 1ay-out nu worden vastgesteld. Omdat er dan vaak
nog gesprekken met sponsors en/of adverteerders gaande zijn, begint er
hier meestal wat tijdsdruk te ontstaan.
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Voetbalclub VEV wordt benaderd om geen of zo weinig mogelijk thuiswedstrijden te plannen op de dag van de Lenteloop.
In december moeten het drukwerk en de affiches klaar zíjrr. Deze
worden dan naar alle atletiekverenigingen opgestuurd en wordt er
een schema opgesteld van alle wedstrijden in het noorden en wie er
voor moet zorgen dat er folders en affiches aan\,íezíg zíjr. bij deze
wedstrijden. Ook dient nu de top-jury (wedstrijdleider, scheidsrechter, starter en speaker) geregeld te worden.
De politie wordt benaderd i.v.m. parkeren en afsluiten van de route.
De dranghekken worden besproken in Roden en er moeten advertenties
geplaatst worden in Runner, Atletiekwereld en DuursPort.
In januari worden te inviteren lopers benaderd en worden er folders
en affiches bezorgd bij alle sportzaken in de regio.
De tegels (herinneringen) en ereprijzen moeten worden uitgezocht en
bes teld .
De twee motorrijders worden gevraagd en de totale jury moet worden
vastgelegd. Buiten de top-jury nog een chef-tijd, chef-aankomst als*
mede zes jury-leden tijd en drie jury-leden aankomst.
De marathonklokken, start- en finishdoeken worden vastgelegd en de
inschrij fformulieren worden opgesteld.
De regionale pers wordt voorzien van het laatste nieuws en de stand
van zaken die dan in februari gepublieeerd moet worden.
De uiÉslagverwerking op de computer moet eventueel worden aangepast
en uitgeprobeerd.
De borden die aan de invals\^regen van de gemeente worden geplaatst
moeten worden aangepast en geplaatst.
De verzorging tijdens de wedstrijd wordt besproken. Ook deze zaken
worden allemaal gesponsord: zoals sinaasappelen, sponzen, AA-drank,
bekers e.d.
In maart begint de spanning goed merkbaar te worden. Alle vrijwilligers (+ 60 l) worden \^/eer gevraagd, de bloemen moeten weer geregeld
worden, herinneringen en prijzen opgehaald worden.
De laatste week wordt iedereen bijna platgebeld en ben je elke
avond we1 tot 12 uur bezíg.
De lunchpakketten moeten klaargemaakt worden voor de vrijwilligers
en de consumptie-bonnen en een bon voor een bloemetje in het pakket
gedaan. Omdat er op het laatste moment nog \deer jury-leden hebben afgezegd, ga je maar \./eer voor de telefoon zitten.
Samen met Etty worden a1le scholieren ingedeeld en kunnen de startnuruners naar de scholen.
De dag zelf moet er vaak geïmproviseerd worden, maar omdat iedereen
erg gemotiveerd is, gaan vele dingen varzelf. Want bij het wedstrijdsecretariaat, inschrijving, parkoers-opbouw en -afbraak, computerverwerking moet, ondanks alle voorbereiding, DoB vaak geïmproviseerd
worden.
De wedstrijduitslag

is vaak nog een
en daardoor de prijsuitreiking
bron van spanning en irritatie.
De jury-tijd noteert steeds de tijd
van iemand die binnenkomt, maar niet wie of welk nuflrmer, omdat de
rijd hiervoor ontbreekt. De jury-aankomst noteert al1een maar de
volgorde van de startnurnners die finishen. Nadat de termijn van
twee uur is verstreken, moeten daarna de tijden en nummers nog !íeer
gekoppeld worden. Dit vergt toch snel nog \^7eer een half uurtijd.
Daarna moeten de namen nog \{eer aan de startnuÍnÍners gekoppeld worden
voor dat de prijzen kunnen worden uitgereikt. De snelste atleten
zijn dan al ruim I I uur binnen en willen dan toch we1 graag naar
huis.
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Nadat op zondag alle spullen zijn opgeruimd en opgeborgen, moeE de
aanvraag voor de volgende Lenteloop al weer de deur uit, mirs de financiË1e afhandeling hiervoor de ruimte geefr.
Gelukkig zijn we er dit jaar financieel goed uitgesprongen en kan
iedereen het voorlopig weer eventjes rustig aan doen.
Natuurlijk is dic alles alleen maar mogelijk met de inzet van aIle vrijwilligers die dit volledig belangeloos doen.
Langs deze weg, hiervoor allen nog bedankE en Èot de achtste Leekster
Lenteloop.

Van de redactie
Wegens ziekEe van de voltallige redactie,
is dit nummer van de Droaver wat later

verschenen dan de bedoeling was. Her 22ste
nurnrer van de Droaver resenover één keer
!?k,
geef t een gemiddeld ziektepercentage van 4,5.
Dat is ver beneden het landelijk gemiddelds
(van het onderwijs). voorw".r L"rr-.roortreff eIl-J Ke prescacle r.
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voetbailen.,
(RKC-trainer Leo van Veen

van onze loopgroep, is dit een hele dikke en zeer lezenswaardige
Droaver geworden. Zo veel medewerking geeft ook de redactie weer
vleugels. Heel veel dank daarvoor :

voor het volgend nunrner van de Droaver gtaag inleveren vóór
of uiterlijk op 20 juni.
Copy

Nieuwe leden
Henk Redeker, Froukemaheerd 164, 9736 RP Groningen. Te1. 050-417257.

Geb. darum l5-3-1950.

Irene Dix, de Sluis 49, 935lDB Leek. Te1. 05945-14774.
Geb. darum 5-9-1947.
Arend van der }Íeulen, Hamrik 14, 9363TD, Marum. Tel. 05944-3653.
Geb. datum 22-3-1959.
Frits Maas, Wissingehof 55, 935lRS, Leek. Te1. 05945-l680l.
Geb. datum l7-9-1950.
Welkom allemaal en heel veel plezier bij onze loopgroep.
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6

}TÀÀRT 1993

Zes jaar geleden vras deze halve marathon de eerste die ik ooit
liep. Het was de tijd van |tin de keuken de stopwatch indrukken, a1s een speer een blokje om en dan weer de keuken in om
de tijd af te lezen'r. Ik volbracht die keer de halve marathon
in 1.55. Het $ras wel afzien geblazen, dat vergeet ik nooit
veranderd,
ereer. De tijden zijn letterlijk
en figuurlijk
hoewel een halve marathon lopen nogr steeds afzien blijft.
Dit jaar paste de BliKkringloop goed in de voorbereiding op
Rotterdam en de Leekster Lenteloop. We hoorden dat er zotn 650
lopers meededen, hraarvan (naar later in uitslag bleek) er zes
onder de 1-.10 hebben gelopen. De lreersomstandigheden vraren
goed, hoewel een stevigre tegenwind op de terugweg ons parten
speelde. De wind had vrij spel op de vlakte rond het merengebied de Grote Wielen en voor velen begon daar toen het
langzame lijden. Dat was na ongeveer 14 kilorneter.
De eerste kilometers gi-ngen dus voor de wind en dat was te
merken. Prina tussentijden op een schema onder de 1.30. Maar
je moest blijven oppassen, omdat je toch ttiets over moest houdenrr voor de laatste kilometers. fn het recreatiegebied de
Groene Ster had<ien we weinig last van de wind en in dat gedeelte probeerde ik mij aan te klampen aan een groepje dat aI
een aantal kilometers voor me Iiep. Het blijft altijd noeilijk
dergelijke grroepjes in te halen, want ik kwam niet dichterbij.
En dat betekende dat ik al}een tegen de wind in moest boksen.
Totdat ik werd ingehaald door een andere loper en ik net hem
in een vloek en een zucht bij het groepje $ras. Dat scheelde
een slok op de borrel.
De laatste kiloraeters gringen door de wi jk Carnmingaburen met
daarin een vijftal verraderlijke brugjes. Op de heenweg had ik
ze amper vernomen, nu stond ik bijna stil op die rotdingen.
Dat wordt nog rsat op de Wi11exrsbru9, dacht ik
Maar ik
denk ook vaak: I'aan alle dingen komt een eindeft. Zo ook aan de
brugjes, ja zelfs aan de wedstrijd. Toen ik het eindpunt
naderde zaq ik de klok net op 1.30 springen.
shit !
Jan P.
Toptijd Kenyaan in
halae marathon
o De Keoyaan Sammy Lelei

heeft een halve marathoa il
I4ssabon aÍgelegd ln de toptiJd van ö9 mlnuten en 2{ se-

coaden Nog noolt was een
loper zo snel. De beste tiJd
tot nog toe was slnds JanuarI van dlt Jaar (Tokyo) ln
handen van de Australlèr
Steve Moneghettl, met een
uur en zes seconden

ja, je hebt altijd

baas boven baas.
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Even voorstellen.

Ze worden onderbetaald, de taak is te z\taat, ze veÍgríjzet, het is een
vak zonder status, er is te weinig beroepsvreugde, er zíjn veel verveelde en hondsbrutale kinderen en er komen teveel regels uit Zoetermeer'
Het is éón grote k1-aagzar.g.
Boeren hebben de naam, maàr die onderwijzers van tegeil,íoordig kunnen
er ook \^/at van.
Maar als ik dat elite-corps van schoolmeesters zo eens in het algemeen
bekijk, dan denk ik; nou, zo slecht is het nog niet. Een eerste baan,
een Lweede huis, een derde hypotheek, een vierde vrouhT, een vijfde
auto en meer van zulke verhrorvenheden. Maar blijven klagen hoor.....:
Ja sorry hoor, ik heb \,/at tegen onderwij zets. Het zijn van die betweters,
van di_e zeg-jongeman-ik-zal-jou-eens-even-vertellen-types.
Elders in àit nurtrner zeg ík dat de helft van onze leden fysiotherapeut is. Nou, ik heb het idee dat de andere helft uit onderwijsgevenden
of aan het onderwijs gelieerde hotemetoten bestaat. Je snapt wel, veel
vrienden heb ik niet !
Met een vracht vooroordelen rij ik richfing Marum. Je raadt heE nataurlijk al, ik moet op bezoek bij een leraar. ilij \roont ergens Èus-serr de
Maiumner chinees en het Arbeidsbureau. Ik neerir me voor; voordat ik
aanbel, mtn vooroordelen te onderdrukken en al1es positief te benaderen.
Positief zíjn, dat zegt ook m'n huis-psychiater. Hij zegt ook mrn
gevoelens ,tiut t. onderdrukken. Maar dan kom ik weer in conflict met
m'n vooroordelen. Wat een el1ende, ik fijk wel een leraar.

Ik hoef niet eens aan te bellen, hij staat me al op te wachten.
Evert l^lensink, leraar Frans en Engels voor de onderbouw.
AL zotn tien jaar geeft-ie Frans en Engels op het Zernike College in
de stad. En het bevalt hem, ondanks het vele voorbereidings- en
correctiewerk thuis. (Ik vind heË vreemd, deze onderwíjzer klaagt
niet eens I )
Voordat Evert naar Groningen kwam, heeft-ie een jaar in Nijmegen voor
de klas gestaan. Dat was direct na z'n leraren-opleiding die hij ook
in Nijmegen gevolgd heeft. Het \^ras een chaotische school in een
moeilijke buurt. "Daar ben ik behoorlijk op mrn bek gegaan", zoals
hij dat zelf noemt. Dat beviel dus niet zo goed.
Maar ondanks a1le bewegingen in het onderwijs, alle fusies en
nieuwe/andere groepen leerlingen, voelt hij zich senang op het
Zernike College. Ook vindt hij dat de meeste kinderen toch graag naar
school gaan. Dat in tegenstelling tot zíj1;. eígen schooltijd, die hij
helemaal niet leuk vond. Toen hij dan ook voor het beroep van leraar
koos, nam hij zich voor kinderen met plezier te onderwijzen.
Leraar worden was echter niet ztn eerste beroepskeus. Daarvoor wilde
hij in de psychiatrische verpleging. Op z'n achttiende jaar ging hij
hierin een opleiding volgen in Haarlem. Maar na een Paar maanden
werd hij d.aar zeLf zo traumatisch-neurotisch-melaats van dat hij
zich moàst terugtrekken in de Achterhoek. Anderhalf jaar heeft hij
thuis in Varsseveld "bij moeten komen" voordat hij aan de lerarenopleiding begon.
Over Varsseveld gesproken, daar is niet alleen Evert geboren (t56;,
maar daar komt oÀk z'n vriendin Betsy vandaan. lr{et Befsy woont hij
al zotn zestien jaar samen ei ze hebben tÍree prachtige knapen;
Thomas van vijf en Anton van drie.
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Evert was altijd wat 1ui en een Bourgondisch Eype. Behalve een beetje
tafeltennis, heeft-ie de eerste dertig jaar van ztn leven weinig
beweging gehad. Hij begon dan ook behoorlijk dichr re groeien.
Evert ztn persoonlijk record. staat op 90 kilo. Maar Betsy had hem
beloofd; bij 100 kilo zort ze hem op straat zetten. Evert koos eieren
voor zijn geld. Samen met een kennis uit Marum, en op geleende
schoenen, ging hij hardlopen. Een rondje van vier kilometer. Evert is
we1 honderd keer stuk gegaan. Maar zie, binnen een paar weken kon hij
die vier kilometer vlekkeloos lopen.
De vier kilometer werden langer en het gewicht minder. Tijdens één
van die escapades liep hij een "oude baas" achterop. Dat bleek sake
te zijn die zo langzaam liep omdat-ie geblesseerd was.
Sake heeft Evert de weg naar de loopgroep ge\"/ezen.
Door zrn betere conditie is Evert zich makkerijker gaan bewegen.
Hij fietst naar school, doet aan zwertrnen en schaaÈsen en doet gemakkelijk mee lnet a11er1ei sportieve activiteiten op school.
Verdere hobbies? Ja, hij is verslingerd aan boeken en lezen en hij
kijkt graag naar een goeie fi1m.
verder is hij nog druk binnen de organisatie van de Leekster Lente1oop. Evert is de automatiserings-deskundige binnen de stichting.
volgend jaar is er een volledig inschrijving- en uitslagen-progrartrna,
belooft hij. Veel werk, maar leuk om te doen.
En wat lopen betreftl EverL hoeft geen winnaar te zíjn, maar hij
vindt het we1 plezierig oTfi z'n eigen prestaties te verbeteren.
Het is hem opgevallen dat bij het lopen alle maatschappelijke grenzen
wegvallen. Binnen de loopgroep is er een andere hiërarchie; de pikorde
van I uur 9 tot 2 uur 9 op de halve bijvoorbeeld.
Goh, dacht ik, toen ik al weer onderweg naar huis was. Er zijn toch
ook aardíge leraren. tr^ie1lichr moet ik mijn kijk op her onderwijsgevende deel van ons volk wat bijstellen.

Ad

Zoals ju11ie weten, hou ik alle vakbladen voor ju11ie bij
OndersLaande komt uit de Playboy.
Een jonge atlete uit Acht
verraste haar vriend onvenvacht
met een raffinement
als hij niet was gewend.
Zeí ze: ttAch, tt is de vorm van de nachttt.

"
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A[eldoorn en de it-r tlrn v;n Tilhr-rrg, st-;:.t .rLi r]i.JEi- li.JEE .i^iEi:Én Ce Fl':t-tEr-d'-irï=É
lr I.-r.s=i E[,]Ét- .-iI i'JEËr !'lar de de,-ir .
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hrr-r,Jsn, rrr;..ir,JeE-q.lnietterain h,:,:p il: nlt t'r=i ':p ÉEn ti-id ':nder de I r-tr-ir en i?
mi nlrt-en. r..la.t een FFI lor: t,et=hÈnEn '
tïnet l,:LtnnÉni m.3.-ir !lÍ het nol Li-rht hangt '='.-c.n ve=L din'-:en =ri. f,'p t-r':ininq g;"'lg,-re,l1 '.',-rÍi-.11,1,:,:t- het',';=i =àmÉÍ t-rrinen {ÏEi -i'ndÈfEn= ii.-1n f'l'' -.it:;-r'fr-fCgrr'
.-..nders r,l,:r,lt het tr:.i nEri tD,-rr ÉÉn rïíl=:.rhrn a!.:li r l'J-:.-i'i-!j*r . ':;n het :'1 i = '
Ik ha,:p da.t- rrrr-in vei-=1.-iE try=r F:',j.;.iti -qnÉ11=i i-tii-- rrrr-i n pen i:nil-rt, d:.n 'j= Eni'.*i=
r-e,lE1=,t,lie iir nU Uit- rrii.jn pen h*u i.r-l:-ri-]El-r pÉi-=ÈÍ 1.''=; Fln'jh':;en'
i-l;,.n,lt =ier l: ;.i Y..r-r hei t-==ilL : ==i
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koilingskoort
korÍbalclub
- De
Zevenhuizen en
Sparta uit

,i

LEEK

de voetbalvereniging

VE\f67

' uit Leek zijn gisteren begon.. nen met de verkoop van kor,i tingskaarten. Op vertoon
' van de kaart krijgen de hou- i
', ders ervan in 15 verschillen- I
i de winkels en bedrijven .
ï - voornamelijk in de gemeen- ..
,, te Leek - korting op diverse '
j artikelen. De eerste kaarten 'rl
; werden gisteren door de li
' clubs in het restaurant op
,

r

;]

:

. landgoed Nienoord in Leek I
. aan wethouder J.J. de Jong
'l
' aangeboden.
-.bZ
van de kaa*']
,
;

""rtoop
., loopt tot
en met 31 augustus

j

i van dit jaar. De kaart kost .
; een tientje. De opbrengst
I k'omt ten goede aan Sparta-'J
I en \rEV67. Aan de kaart I
j zijn kortingsbonnen gehecht. 'l
'. Als de houder van de kaart i
; alle bonnen heeft ingeleverd,
heefi hij 350 gulden be'i
spaard.

{

i

I

Het begin van een nieuwe
smeergeld-affaire?
Die politici in Italiii
zijn ook zo voorztchtig
begonnen

-9Tr_t=sen Er ndhoven

en F.of-i=rd.:m i I,ll onl,:

5l-:.d51'.fn;"31 '

,le ,ler-Ce lieei- de l"lap tot- t';i-r'ptr]'rp -AEorga'ni=e*rd'
in lí-in' De insrhri jvrng t=
t'le'Jstri-i'J
i=
een
itereÍr
t-i"n
triI,:,tet-er
r=
i=ngte
De
qehi'r'':ht''
he'lt-i':le h'-ts nr":r l'1r:gsell':'naa'I
in ii;d=t,..-r.Fràà.1 . Je t:tcrr-ti- 'l;n rrrel: ren
n1' r-1";:':3
**'.1:'-q-*Inpen'
een [;eer,
:'L
*le'Jeli-r-id
ii'.
de:e
h=.'j
l'lr-r
re.
st--rrt
dÉ
r,r;..:.r
!Ï'fËËt- ri': i-':en
5a.l':e F=rg;rrrr;' *n rie't'i'vln E:
:rrel
en,:r*,lr-lei
een
In
!'
gele,l=n.
-i ,a.af
JE i-nrn' Jl'r :ec' tlit -i*;r '1 ll-i'l I
t-'-'o
ong*"'=tiE=n
,JeI';=n
in
"in
heL rn,l=r-=pit
t-e te:tqn En nrï t= pr'rL'ei-=n
""li-rr Flrttet-'lem
er heen orï v,trÉr het- la;'t=t-'Je o':rtu
te ver-beteren'
*i:n f.n' va.n i7 inin'en 43 =ec' iu
h':':gr-ri't' E
.*q*n en !e leilper;itulrr t'i3srr-tg'
l.lelr de start- h,às Dfll drie uur ln
Ei'3en1r;t;
de
tot-:eIfE mee in
gr-a.,Jen. De w1nd uras lelil,:er r,-i.n,JE:ijilant

r-tp t-wee,Je F;.es,l.-i,t tter-d voor-

hele goede omst-a.ndigheden'
is rne ge Iu[,:r_,
O* *="n la.ng verh=el [''ort- te rrrailen; hett-e
(bi.j het- iien van die
hebben gelop'sn
Eec.
'5
Ir.la de eerste [::rrr. in i nrin. en 2í
irm' door in precie= lE
ti-id s1.aa.t de schritr bi jna in oe É"n*nf , kwam it;-op

in f,*q
nolt t'i'-:.t- loperE inhe'Iend' finiEhte itr I'lu nng
Ëiï;t op,Je t-:.n,J=n blijven bi.-iteni
gedroornd'
ina;r van had
min. en iJ sec' Een tijd waar it.::e1f alleÉn ntrg
een fiteine weel': en d-r'n oP nà"-c'r F:otterdam'
En da.n tcch rr3'ar even f l i nk '3:'= tert:g
in '1 1 min' en 54 se':'
Han= Tnp, weÉr helem:al t-Éru!, werd í;.nl--r=ti=.rh,ler'le
en §alle Eergsi-na finishte in f,E min'
Dierner T,:p h;.d ilngevpEr.l4 min. "n i0 sec'
Pn -li

=fL'

J;.n dp .lcnq.

Blues on

TuesdaY

Geen geld
geen vuur
geen speed

geen kranE
geen wonder
geen weed
geen brood
geen tijd
geen weet
geen klote
geen donder
geen reet.

Jules Deelder
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Lief en leed tijdens de Leekster Lenteloop
Een bloemlezing van aaÍr de loop deeLgenomen Nienoorders.
Jammer dat een aanEal toezeggingen niet zijn nagekosen. Nog te
moe zeker

Hijg, hijg, kreun, steun, hijg.

Na een dag kom ik de traP \,reer op. Kijk niet hoe.

Hijg, hijg, kreun, steun, hijg.
Achter AIie aan gehold en mijn p.r. met l0 sekonden verbeterdl
Rob érnesz

Voor mij de zesde keer dat ik mee deed en het was voor de derde
keer dat ik de halve maraËhon heb uitgelopen.
Zoals ieder jaar haal ik ts morgens mrn startnurtrner op en wanneer
ik dan de Technische School binnen kom, krijg ik toch weer de

kriebels in mijn buik.
Aaltje, Marga, Wietske en ik gingen samen op pad, oraar dat duurde
r,íet zo 1ang. De eerste vier rondjes gingen nog we1(ik heb Take,
mijn "HAAS" van vorig jaar we1 erg gemist); het vijfde rondje
had ik lood in mijn benen. Gelukkig kwam Rutger mij bij de parkeerplaats halen om mij nog net voor de tijd binnen te l-oodsen.
Net binnen de twee uur "1.59.59". Toen dacht ik, dit doe ik echt
nooit. !/eer, maar dat is gelukkig a1 we1 weer veranderd.
Grietje Waalkes
Opgeladen:

de spanning voor de startstreep
het gemorrel aan de horloges en hartslagmeters
een vreemd geluid:
zo omstreeks het 5 km-punt
de ontlading van de meters: pieperdepiep
een mooi gezicht:
vanaf de Nienoordsingel tussen de bomen door:
een groep lopers achter elkaar over het Molenwijkje
een goed gevoel:
op 1.22 over de finish, aangemoedigd door
de smile van de controler: Peter H.
Rob H.

Deze loop liep ik voor de vierde keer. Een kort stukje over een
langetJ,l:,g3. Zelf loop ik liever een paar kilometer uinder, dus de
eerste drie ronden gingen lekker, de 4e en 5e moest ik mijn opdracht
afmaken.
Met zware bovenbenen en behoorlijk vermoeid haalde ik de finish.
Het publiek, waaronder mijn vrou\^7 en kinderen, \^/as hartstikke
enthousiast en moedigde goed aan; anders was ik in de 5e ronde
misschien we1 afgehaakt.
Na de finish kreeg ik een bosje bloemen van mijn vroull en kinderen
voor de geleverde prestatie. Tot slot de tijd 1.26.59, daar was ik
tevreden mee.

Frits

Maas
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Het meest opvallende vaÍ] de Leekster LentelooP r^Tas voor mij de
poging van de organisaÈie om er dit jaar een "echte lenteloop"
van te maken. Naast het lekkere voorjaarsl{eer hadden ze kennelijk
een boer bereid gevonden tijdens de wedstrijd ter hoogte van het
40O-meterpunt zijn mest uit Èe gaan rijden. De "prikkelende" geur
van gier en mest zette de lopers aan Lot de grootste prestaties.
Jan Posthumus
Voor mij was de Leekster Lenteloop een tesÈ om eens te kijken
hoe ik er, na een door verschillende kleine blessures veroorzaakËe
moeiza'me winterperiode, voorstond.
De eerste ronde ging voor mijn doen erg snel en bij handhaving van
dat tempo zou ik rond l.l9 uur uitkomen. Zoals ik a1 had verwacht,
moest ik in het verdere verloop duidelijk inleveren en kwam
uiteindelijk in de 1.23 uur terecht, waarmee ik gematigd tevreden
\,Ías .

Met erkenning van het vele werk dat door de vrijwilligers is uitgevoerd, vond ik organisatorisch één ding duidelijk voor verbetering vatbaar. Deelnemers die finishten, bleven op het parcours staan'
waardoor anderen die nog een rondje moesten lopen soms moeizaam hun
\,íeg moesten zoeken.
Hendrik van Wijk
Het r^reer is vaak goed. De afstand is en blijf t 2l.l ktr.

Het laatste rondje is altijd zwaar.
finish is er een lekker drankje.
Tijden worden vergeleken.
Het was al weer de 7e omloop van de L.L.L.
De organisatoren hebben weer een poosje rust.
Op naar de l0e editie in 1996, toevallig ook een Olympisch jaar.
Hard trainen en op tijd gas terug.
Het is 1996 voor je het weetl

Na de

Jan de Jong
Snel parcours, goeie benen, gunstige \^Ieersomstandigheden, perfect
loopgevoel hebben en in een "goed groepje lopen".
IngrediËnten die de 7e Leekster Lenteloop voor mij tot een geslaagd

loopfestijn maakten.
ik minder kilorneters maak dan in mijn "beste tijd" zotn drie
jaar geleden, zette ik tijdens de lenteloop een, voor mijn doen,
voortreffelijke tijd neer van 1.09.05 uur.
Uit ervaring weet ik dat er in Leek snel gestart wordt, zé-er sneL
zelÍs. Zo ook nu. Het groepje \íaarin ik 1iep, t.w. Dirk Sijtsma'
Klaas de Boer en Ronald Nihot, legde de eerste 5 krn af in een tijd
van 15.40 min., terwijl de kopgroep zo'n 15 seconden voor ons zat.
Onder aanvoering van Dirk Sijtsma, die een ontzettend strak tempo
1iep, en een perfekte samenwerking onderling, bereikten wij de
l0 km ín 32 minuten. De 15 km werd in 48.40 minuten afgelegd, intusHoewel

i

sen had Klaas de Boer afgehaakt.
In de laatste ronde viel ook Ronald Nihot aÍ zodat Dirk Sijtsma
en ondergetekende samen op de finish afgingen om te strijden om
de zevende plaats. Sijtsma \"ras duidelijk sterker en finishte dus

voor mij.
Rest mij nog de organisatoren te complimenteren voor een goed georganiseerd loopf estijn.

Gjalt

-r 4-

CelukÈ.

rn eerste halve maraEhon.
Weliswaar een uur langzamer gelopen dan de winnaar, maar je

!1

moet. Eoch ergens beginnen, nietwaar?

Wytske

Mijn zesde LeeksEer Lenteloop -de zevende alweer- heb ik ervaren
alsof het m'n eerst.e was. Door een knieblessure heb ik heel lang
geen lange afsEand kunnen lopen.
De 27e maart zou mij gaan vertellen of ik heg weer zou gaan doen,
ja of nee. Dit nu Ínoest m'n knie mij gedurende de lange cocht gaan
vertel 1en.
Ik begon samen met Wytske aan een ontsPannen loopje. Zo van, niet
forceren, we zien wel hoe ver I"7e komen. Na twee rondjes had mtn
maatje toch te veel geforceerd en haakte af.
M'n knie zei; het gaat lekker, ga 1naar door. Oit bleef zo door gaan
Eot het laaEste rondje. Mrn knie begon er toen we1 genoes van te
krijgen. Maar ja, de geest was sterk.
Het laatste rondje op karakter gelopen en gehaald. Niet cinnen de
gestelde tijd, we1 binnen mijn eigen tijd.
Dus ik heb het weer gedaan.
Marga

Vijf regels is ons door de redacteur gegeven,
om ervaringen van de Leekster Lenteloop weer te geven.
Ondanks de hulp van de fieEs van Ad,
was ik het na 2l kilometer toch wel zat.
Het vlaggetje op zijn fiets is me het meest bijgebleven.
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.en dan ook nog die mallooc op die fieEs met. dat. oranje vlaggecje. Die moest voor de jeugd uir fietsen. Nou, mooi dat-ie direct
na de sEart tussen de jeugd fiet.sEe. Vermaak? Leedvermaak? Deze
sportieve aoïplTaiooc heeft diverse keren opmerkingen hierover van
geneen grijnzende koppen moeten pareren.
En dac terwijl hij zich op die bewuste dag een vaandeldrager voelde.
Hoog gezeten op z'n ros tussen het strijdende voetvolk. Maar ook
toen al \íerden hem psychische dreunen uitgedeeld. Een jurylid van
aankomst, had moeite met die hinderlijk rond fietsende dwaas en een
klein meisje zeí me dat mtn vlag verkeerd zat.
Maar ik kom deze ziels-beschadigingen we1 te boven en misschien
krijg ik van de organisatie nog een herkansing.
Ad

Wedscrijduirslagen
De Snertloop in Leeuwarden op 13 februari. Hans Top deed 40 minuten
rond over I l.B km. Diemer 45.25 en Gerard 49.49.
Op 27 februari een veldloop over 12
en broer Diemer 46.55 min.

lm in

trrrinschoEen. Hans

T 42.44

mírt

De Blikkringloop in Leeuwarden op 6 maart. Deze halve maraEhon liep
Diemer in 1.17.16, Evert in 1.32.53, Harm P in 1.23.14 en Jan P in
r .30. 13 .
Een halve marathon

in

Haren op

l3 maart. Gjalt; 1.14.29

Dertig van Tilburg op 14 maart was voor Jan de
en 21 seconden.

De

J in 2 uur, I

minuut

Twaalf kilometer lang was de Merenloop in Grouw. Hans T liep hier
14 maart een tijd van 40.18 min.

op

De sNS-loop in Groningen op 4 april. Deze halve marathon liep Hans T
in 1.09.30, Peter H in 1.22.58 en Peter s in 1.22 en nog een beetje (?).

Het hoogtepunt van het jaar, de Leekster Lenteloop op 27 maart:
Gjalt 1.09.06, Diemer 1.15.34, Hans T 1.25.25, Harm p 1.20.33,
Jan de J l.2l .11, Hendrik 1.23,51, Henk Redeker (nieuw lid) l.Z4.OB,
Sake 1.26.05, Rob H 1.22.23, Jar, P 1.25.29, Fríts Maas (nieuw 1id)
1.26.59, Rob A I.41.35, Alie I .41 .34, Grierje 2.00.00, Marga 2.00.12,
Aalt j e 2.03 .35 en i,rlyrske ín 2.06 .22.

als laatste de officieuze tijden van de maraÈhon van Rotterdam
op zondag l8 april: Alie 3.38.08, Jan H 2.46.31, Harm p 2.56,
Jan de J 3.06, Peter H 3.08.11, Rob H 3.08.11, Sake 3.14.55,
Hans v L 3.15.45, Jan P 3.21 .46 en Everr 3.29.
En
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t-i:Ch nr-r'J ÈYÉl-r
h,:,:f df gC-r.,:t-trLlr r,"r.Fr f,I* Dr,:a.'r'er ,li-,:nq er Stef li li -i mi -i ':p i'in ':rii
rir rrrriden
i':':n
Lpts,l',.8r- n* F,,:ii-eri-rrrrse rrr:.t-e.lhAn op p".prer te:etten' GEir-ti''i:i'I
n: d=
dire':t
"bLti".
,J:rt- ,j;.n F,::iitr-rrLi* iin;.r:thcndeh,-rte.nti :irh in e=n =ui':ri:':h*
het
inf'r-;t-i-í'ln
-:';rn
i r ni =h h;,: ;.:r.n,f ant=L d ,:irr E=n r':ini.!.l-Ít r =rne l'lEÉr:J3."rg v;-n 'l=:r=
p;.pi er- t'-re t-É '.'Éi-ti'lLil'len.
Dit ,-'and A','e EEEi'i afCaend -i.nr-t'itrtrrd.
" Tr:g=en Ein,JhO',,en En FjCltErd-qrn" en Tu==an FinCh.l"'an rn F:':tt=rd;m
l"li jn
=tUl,.1eq:
lilt cotl Sf-:dsli;.n;.a1 ", mtreEt=n rn ÉEn nEtr-FEÉ1Ci';istig;h driel''tri': -i'illeronci
i{orden.

lE

{in de FlEel:: na dÉ
Eijnë h,erd itl geinspirEerd,J,sur de schrijvEr Eertus Aa'-ifje=
hEt bekend=t i:
rnarathon over-leden), ,lie raet ii jn bOell "Een VoetrEis na3'r Fj0iiie"
geuiorden.
gf nea-p':si ti vi st-: oo[,: ,le:e rri-erat-hon hee{t bi j mi j geEn eËhtÉ roma.nti sche
l,la-i.r

strhe gevoelEnE apva.ttingEn i.Éhterg=leten'
Het lop=n t/i.n,le:e klasi1etle a.{et]nd is en blij+t- Ie[;:Et- in de r=gen en t'iÍnd ==n
fel reali.=t-i=che en ;b=rlrdi=tische ;.;.ngelegenherd'
Absolute
Het HEs gced om Io',,eel bEl:end'n lang= [st- Èarrours te ontde[''l::en'km'
vcar de
1
die
Seiffer=,
geval
Eeert
ieder
in
hoogtepu-nten d,q.rbi-i tqa.ren
fini=h dri*t-ig stond te fotografer=n en mijn FvdA-{raht-iÉlEnr-rot }iee= L':'[':erveld'
Hij stnn,J itir-r meter vnor,J= finish,:p die fa.nt;.stische f,':olsingel'
,-lpeens h,-r,:r,JE il,: I .:1s r-rit een rCes. antttEl,:endr JAt'l DE Jnf'lË en da't op:ijn
jn eIf de 'rarathan vt'l Flctt-=rd:m== l'let :i3n pracht-ige hn=. hl.oernen rnacht itl mi
taoi en; een onverg=tel i -i [': rnoment. l'1i -in f e1 r*al i =ti =rhe En ab=urd i :t-i =ch=
ge,J;chten ginqen ler=t,:nC nver- in i,l.:rrme ge.ireLens van tevrsdenhEid =n l':'-c'r-r€;-':"-:'dEn 'r rÏií-r'
]cfr-=.p. t;1r1-rf aIle:e[,:l,rhei,J me].,J ili nL-rg eien,aijn eindtijd v'r'n i Llllr
t'ietje= en beheerst r-ritgelapenr ÍI.3..3.1't':ch jammgr- ?3.n de;e ene d;'g met a''='t
l:I ot-en l^leÉr.
e.t-hei
=t-i =che
po=it-iei'
I,l;.a-r ja. v,:1'lÉndE l:eEr bEtÉr, !,ie bii j'ren !È1.Jc13n hedend;.ag=
J.=.n

de Jang.
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Veel kilometrage en massage
Geen blamage maar hormtage
Veel courage door tatoeage
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probeerde te
geloof dat het in novenber was, toen Rob tiidens de trainingen iedereen enthousiast
rlas
heu een
voor
het
gelopen
en
eerder
naken voor de narathon in notterdàn. Eii had dàar één keer
wat
aanvankelijk
waren
reacties
Ds
onverqeteiilke ervarin! qen.e.t die wij óok eens moesten neemaken.
groep
besloot
een
dat
resultaat
als
Iauu, naar gaandeweg nórd n.t enthousiísme groter. l{et uiteindelilk
l.p.r. D. traiïingsschena's werden er op afgesteld en veei tijd werd. opzii
in april in Rotterdan
[n
te voeren. want óen voorbereiding 0p een narathon vergt veel
g.r.t o, deze schena,s
meer
steeds
werden
zondaEorgen
op
íatuurlijk een goede uil en gezonde portie inzet. In de trainingen
35 en 39 kiloneter'
duurlopen opgenoÈen, met a1s hoogtepunten twee lange duurlopen van respectieveliik
Ius via Pasop.
een_extra
net
on[-x.., net ronoje ietteirert,'die bit de tweedó keer werd uitgebreid
ging
uii open,
voor
wereld
nieuwe
eén
p.i*orfiix had ik nog nooit neer gelopen dan 25-30 kiloueter,
stuk
net het
behoorlilk
keer
eerste
de
zoals Evert dat noende. Nou, het r,las een prachtige wereld; ik zat
en de
duurlopen
lange
de
,s
ook
dus
went,
niddags naar in bed ben qedoÉn. Haar alles.
qàvoiq-Aut ik
trainingsarbeid
de
werd
april
18
voor
tweede keer ging het aI behoorlijk beter. In de laatste week

Ik

i;;;
íit

tild'

teruggebracht en werd wat ueer

rust

ingebouwd. De

laatste

avonden vroeg naar bed: de voorbereiding was

voltooid.

het vervoer naar Rotterdam geregeld worden. Hoeuel er al een groot aantal mensen een
gereisd, leek het ons
aantal dagen van tevoren naar fauilie en kónniisen in Rotterdau e.o waren
de Nederlandsche
achterblijvers toch naar het beste on gebruik te naken van de faciliteiten van
gebruik
had geuaakt
narier
;i;;;ó;í. tater in de week kwan echter het bericht dat Sake op een kundige
er dan
fioewel
gebruiken.
Jager
van de firma
u*.*'goede bui van ziln werkgever. l,ie konden een busie
-beduidend
in de
coupé
klas
le
een
goedkoper
dan
nog een auto nee xoest, r,ís deze nanier van vervoer toch
trein. De keus was toen niet noeiliik neer.

Toen noest ook nog

op; het was on 7.4.0 uur verzanelen bii de Kruisweg in Harun'
bus. Boele l,las bereid
sake kwan aanscheuren n.i aà ;agór-bus oió neer op een terreinwagen leek dan een
gingen zeven
gevonden als chauffeur nee te gàan. nn net de auio van ÀIie en Geert in de achtervolging

0p de dag van de narathon

,s

morgens vroeg

íop.r, en vijf supporters op *óq naar Rotterdan. ue waren ruinschoots op tijd en hadden dus nog volop
tussen
geïegenheid ó, onààrw.q .ven xoiti. te drinken en de schena's door te nenen. In een restaurant
stift
blauwe
net.een
gehaald
en
ó.f,i[nof en Rotterdau werd Boele,s Grote Schenaboek tevoorschiln
zeelui
als
echte
ook
dan
(watàrbestendig!) werden de tussentijden op de onderaruen geschreven. i'le kwamen
in

de havenstaà aan, de schena's leken we1 tatoeages op gestaalde onderarmen!

het op. Biina een
Rotterdau deden we een inval in de woning van Peter z'n broer, althans daar leek
nog rustig in bed
uur eerder dan afgesproken belden we bij de Éauilie flondebrink aan, die op dat noment
zondagochtend valt onverwacht een horde lopers
een krantje laq tó Ëzen. net noet je uiar overkonen: op
-net
weid echter perfect opgelost net een kopje
rurlr binnen en nenen bózit van jouw huis.
koffie, de laatste voor de start. Daarna was het verkleden geblazen en op zoek naar de reeds aanuezige
jun-oà'Jong, die onze startnuuners al had afgehaald. Geiukkig waren de afspraken goed genaakt, Jan llas

in

;ij jil ó

genakkelilk in de drukte op de Coolsingel te vinden.
niet alleeni 16.000 lopirs waren bezig net een warming-up of stonden te wachten op het
'í. ,ur., daar
startschot. 11.000 voor de narathon en nog eens 5.000 lopers die iets van 12 kiloneter gingen lopen'
0n een redelijke startplaats te kunnen benachtigen nóesten lle neer dan een uur van tevoren in de
eens
startvakken gaàn staan.'t,lij hielden het op drie liwartier en hadden nooi de tiid on het stadhuis
van
de
rustig te mÍijren. nen vaí de ueinige gebouwen in het centrun van Rotterdan die de verwoestingen
verkeer.
zwartere
oortog heeft óoorstaan en die het nu moeilijk heeft uet de . vervuiling door het
gebouíen zag ik alleen in Londen, waar het ook niet echt schoon is.
toen
zwarter werd ook de lucht. Er stond aI een stevig briesje, waar lte niet echt blij nee waren. l'laar
Bran peper net een kanon om 13.00 uur het startschot ]oste en daarnee ook direct de zware bewolking
net de wind de
doorbooide, begon het ook ueteen te regenen. Regen die de hele dag zou aanhouden en sanen
onstandigheden voor de narathon verre van ideaal maakte.
drie
0p de tonen van een stevig narsnuziekje zette de massa in beweging. Daaronder elf Nienoorders, net
dèbutanten: Peter, Ears en ni;n persoontie. Daar ga ie dan: de eerste marathon'
Tijdens de koffie had

ik

0p het 5 kn-punt zat ik

nijn arn gekregen die mii noest leiden tot een eindtiid van 3.15.
minuut boven. l,laar ik had ook geen trek ou op het scheua te gaan

een schema op

daar

aI 1l

-

l8-

jagen in de verloren tijd in te haleu het llas voor uij belanEijker on ontspannen te lopen en de halve
narathontijd in de gaten te houden. Daarna kon ik altijd nog versnellen in het tweede gedeelte var de
strijd. Ik had geluk, want op een gegeven nonent raaKe in verzeild in een groeple Linburgers die ook
hun eerste narathon liepen. Er werd onderling veel gesproken en ik naakte daaruit op dat hun trainer
neeliep en een teupo aan gaf dat uoest uitlouen 0p een tijd van 3.25. Ik vond dat eerst priua en besloot
tot de halve marathon uet het Eoepje nee te gaan en dan uaar eens te zien hoe ik nij daar voelde. Ik
had er vooral voordeel van op het stuk tussen L0-15 kiloneter, rond het Kralingse Bos. Daar hadden we de
wind en regen volop tegen en ik kon ne prina verschuilen.
0p lleg naar het 20 kn-punt passeerden re voor de eerste keer de liillensbrug en gingen we richting
Rotterdan-Zuid. Ik noest denken aan de ontelbare nalen dat deze brug genoend werd tijdens de trainingen.
Onze supporters stonden ons daar aan te uoedigen. Àan het einde van de brug zag ik ook nog in een flits
onze razende reporter Àd, stiekeu wEgedoken onder een paraplu aantekeningen te uaken voor een verhaal.
De aannoedigingen nisten hun uitwerking niet, want op de brug bleek ik van nijn Limburgs groepje
weggelopen te zijn. À11een (nou ja, alleen lopen doe je dus nooit in Rotterdan) qinq ik naar het halve
narathon-punt: 1.40 was de tussentijd. Ik voelde uij nog prina, naar een versnelling leek nij we1 op z'n
plaats. Dat lukte ook aardig; na afloop bleek dat nijn eerste gedeelte de largzaanste waren geweest van
de hele wedstrijd en dat ik daarna vrij constant heb doorgelopen.

Eet stuk door Zuid vond ik niet het leukte gedeelte. Ondanks het feit dat de kiloneters daar bEinnen
te telIen, was de sfeer daar ook uinder leuÏ dan in het centnu. Tel zag ik het Feyenoord Stadion uaar
bijvoorbeeld Àhoy heb ik genist. Er rias ninder publiek en de ongeving is er ka1er. In de tunnels, en net
nane die onder station Lonbardijen was de sfeer echter uitstekend. Taferelen deden zich daar voor die lre
nog kennen uit de Elfstedentochten: zingende en hossende nensen die voor het 'leuke sfeeÉjeo van
Rotterdau zorgen. Richting 30 kilometer kreeg ik nijn onvernijdelijke inzinking. Dan begin je ook echt
de kiloueters af te tellen en verneeu je ook de stijve spieren. Gelukkig duurde het niet al te lang.
Gezien de onstandigheden begon ik nog aardig
aan de laatste kitoneters. De l{illlensbrug was in
praktijk dan ook niet zo'n zware hindernis dan ik nij van tevoren had voorgesteld (de zeven heuvelen in
llijnEen waren in praktijk ook niet de bergen die we ons hadden voorgesteld). De brug is niet echt hoog,
naar wel verrekte lang. En na 40 kiloneter voel je dat wel. Daarna brugafwaarts mg een beetje snelheid
naken en dan de laatste krachten eruit persen richting Coolsingel. I.lijn eerste narathon zat er op: 3.21
(zelfgeklokte tijd) of 3.23 (officièIe tijd). ik rlas er best teweden nee.

ifiti

Ondank de barre weersonstandigheden had

ik

het tildens de wedstrijd absoluut niet koud gehad.

Dat

veranderde echter op slag toen ik de finish Has gepasseerd. Klappertandend begaf ik nij richting het
irkragon (waar de kleedruinte was gevestigd), toch al gauw een dikke
ninuten lopen. [et gele stuk

vijf

piastic bood ueinig uarnte toen ik als een wandelende Gouden Gids het stuk noest afleggen tegen de storu
in. In het Àkragon keE ik een tlar[e deken en na even gezeten te hebben en een niezerige warne douche

ik weer aardig op.
trof ik [ans ook, die

klapte

een prina tijd van 3.15 had gelopen. Eet was ook zijn eerste marathon en $as
uiterst teweden over het verloop ervan. Verder llas er nienand van de toopgroep te zien, dus ging ik
naar richting het huis van Peter's broer, waar ik de rest vemachtte. De wind en regen striemde nog over
Rotterdan, uaar de aangereikte deken zorgde ervoor dat ik nog aardig droog bleef. De huiskaner zat aI
aardig vol, iedereen had natuurlijk z'n eigen verhaal. De aangeboden thee was heerlijk, evenals de
kitti's en de naaltijd bij de Chinees. In ieder geval krijg je van het uaratbonlopen een ontzettende
Daar

honger,

verliep aannerkelijk ninder ontspannen dan de heenreis. Eoewel we deze keer de kortere
route via Utrecht namen, leek de reis toch langer te duren. stijve benen, spierpijn en aandienende kramp
zorgden voor een ongenakkelijke zit en iedereen was blij dat er gestopt werd on even een kopje koffie
(met appelgebak en slagroom! ) te drinken. Daarna als een speer naar l,laruu, de bus haalde geuakkelijk 130
kn. per uur. Rond half twaalf kwan er een einde aan een Iange, vernoeiende dag die zeker yoor herhaling
in aannerking kont. Toen ik naar huis reed schoot nij een uitspraak van l{ilna van onna te binnen die van
tevoren over haar eerst marathon zei: nlk tlil hem zo lopen, dat ik na afloop denk: Dit was leuk ou te
doen, dat wil ik nog wel een keer.,
Ik wil in ieder geval nog wel eens een marathon lopen.
De terugreis

Jan Posthumus.
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Alarmfase 36 in Rotterdam
Op zondag de l8e april gingen r^/e \^7eer opgewekt naar Rotterdam.
De auto aan de rand van de stad neergezet en met de metro naar
heÈ centrum. A1s ik vanuit de metro boven de grond kom, dan zie

ík ze a1 1open.
Met de borst(en) fier vooruit met daarop het startnuumler. Nummet 7751
of.9463, het doet er niet toe. Ze hebben \^leer een startbewijs kunnen
bemachtigen en dat wi1len ze weten ook.
Als ik verder de Coolsingel oploop, wordt het steeds drukker. Nog
veel meer van die lieden die zich nu al warm lopen. Met zo'n houding
van ; wij kunnen de hele wereld aan. Ach, en daar is in te komen.
Op een paar café-weddenschappers na, hebben de meesten er al heel
wat kilometers opzitten en vandaag is dan de apotheose.
Maar a1s je ze diep in de ogen kijkb zíe 3e de twijfel en ook angst.
Zou Mien het in deze vreemde stad we1 kunnen vinden, met de metro
naar het 10-kilometer-punt.? Daar waar hij z'n flesje vitaminenzouten-mineralen-concentraat aangereikt moet krijgen. En dan moet
Mien naar het 3O-kilometer-punt voor hetzelfde ritueel. Geen wonder
daE er twijfels ít zo'n loper sluipen. En dat is nog maar één van zijn
angsten. Zou het gaan regenen? Heb ik teveel of te weinig aan?
ZaL ík weer kramp krijgen? Rijdter \íeer zotn wheeler op mrn hielen?
Ik ga naar her: Alcagon en kom daar als ttcoach van Nienoord" binnen
op zoek naar bekenden.
Daarbinnen wordt verkleed en gesmeerd. Smeren ja, warmtezaLf tegen
kou op de spieren, vaseline voor tepelkloven en schrale kruizen,
voetpoeder tegen schiumelende schuinschietersr "Gehwol" tegen
blaren, ttvicks" tegen een permanent hoestje en een 1ik ttNiveat'
op de wenkbra,uwen tegen zout lekwater.
Ik scharrel wat rond in die kleedkamers. Maar wat overkomt me nu?
Dat kan nooit vanuit de kleedkamer komen. Zó sterk ruiken die
smeersels niet. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Komt dat uit de
toiletten? Wat een stank! Onbeschrijfelijkl Nou ja, laat ik het
proberen.
een mengsel van brandende ingedikte ochtendurine
pitje
op
laag
sudderende gebakken panpers. Gebruikte dan
eÍl
een
Ik
natuurlijk.
hou het niet meer.
Ik denk nog; is dit nu het meest gezonde deel van ons volk? Dat kan
toch niet!? Moeten jullie niet massaal eerst langs het Dijkzichtziekenhuis? Moeten jullie niet eerst het een en ander laten nakijken?
Die studentjes darmentologie hebben een heerlijke kluif aan ju11ie.
Maar ik hield het niet meer. Mijn maag begon op te spelen; de
kokosmakroon-bij-de-koffie werd plots een kokosnoot en uit m'n
zondagochtend-eitje kwam spontaan een kuiken.
Ik moest naar buiten. Hè, heerlijk, frisse lucht. Nou, frisse 1ucht....
Maar in zo'n situatie is zeLfs de petro-chemische atmosfeer van
Rotterdam een geschenk uit de hemel. Hier geen alarmfase-36-stank
meer.

weer een beetje bij de mensen. Ik stond weer op het Hofplein
en kreeg \^/eer een beetje oog voor al die etende, drinkende, dromende,
uitmonsteringen.
rekkende hardlopers in de meest bizarre (tijdelijke)
Die hardlopers die zich wil1en bewijzen, die het thuisfront eens een
poepie wil1en laten ruiken. Die wil1en laten zíert dat ze, ondanks
hun vervetting, hun verkalking, hun teerlongen, of hun jenever-1ever,
toch nog de 42 kilometer kunnen volbrengen.

Ik

kwam

-zv-

aI die mensen die straks hun gladiatoren van de weg aanmoedigen, ze zul1en lachen, schreeuwen, huilen zelfs' Bloemen voor
,,ri*"r 1496, gele-gouden-gids-folie voor nummer 3972, een pilsje
voor 604 1 en een draagbaar voor 8358. Brood en spelen
:""
Als ik dan die nerveuzelingen voor de start in de vakken zie sEaan,
denk ik; Jongens, jongens (en in deze tijd van vrou\Jen-emancipatie
en wet gelijke behandeling: meisjes, meisjes) ju11ie kunnen er
En dan

r^Iat van.

t,'

En wanneer ik later in het verzorgingshuis "Avondrood met koffie na de
dood" moet verhalen over al die marathons die ik heb gezien (niet
heb gelopen), dan ruik ik weer die intense stank.
Oan iit het niet meer, dan roep ik: "Zuster, zuhhhhhhhhster, kan ik
éven overgeven
Ad

Een fysiotherapeut
is net zoiets als

Sinterklaas
Terwiilwi,ions met zijn allen buigen over het tot stilstand brengen
van de enorme stilging van WAOkosten en de gevolgen van een

terugtrekkende overheid binnen
de gezondheidszorg, dient zich
achterde schermen aleen oPlossing aan. Terwijl de rode-Plucheboys de oplossing hebben gevonden in het ontkennen van de ernsl
van de ziekte (er loPen in Neder-

land dus een halÍ milioen simulanten rond), ziin de witte-jassenboys een heel stuk vindingrijker.
Wat.je moetdoen is niet de ziekte
oÍ de zieken ontkennen, maar het
eÍÍect van de behandeling. Eure-

ka, dat is pas een vondst. Want
als de behandeling twijíelachtig

is, zal niemand er moeite mee
hebben dat er dan ook geen cent
aan wordt besteed. Zo kan het
dus dat de medische wetenschaP
nu heefl aangetoond dat het eÍÍect van Íysiotherapie niet is bewezen. Vraag ik mij aÍ: hoe is het
dan in vredesnaam mogelijk dat
het dan toch stikt van de 'oPgeleide' Íysiotherapeuten? Terwijl
zedus eigenlijk maarwat aanPrutsen, wanl er is geen bewils daf

wat die ÍysiotheraPeuten leren
en praktiseren ook efÍect heefl.
Geen bewiis dus dat al dat gestrek
en gemasseer de mens weer gezond rnaakt. Wordt het dan geen

tijd om dat bewiis te gaan leveren, zou je zeggen.Jawel, vinden
ook de geleerden. Maar gezien
de hoge kosten is het aan de
fysiotherapeuten zell om aan te
tonen dat de Patiënt met de behandeling gebaal is. Zo lust ik er
nog wel een. Dat bewiis is dus zo
geleverd, want welke ÍYsiothera-

peut gaat nu erkennen dat ziin
behandeling eigenliik onzin is?
Nee, mis. Fout gedachl. Dat bewils moet natuurliik met hulP van
de wetenschaP worden geleverd.
Ergo: er moet een'universitaire
onderzoekersoPleiding voor ÍYsiotheraPeuten' komen, WVCgesubsidieerd natuurliik. Wat we
hebben geleerd: een ÍYsiotherapeut is net zoiets als Sinterklaas.
Maar het bestaansÍecht van de
laatste hoeÍl niet meer te worden

bewezen.

É
Roel Schenk
SPORT S FITNESS 5

I^lat moeten \^/e nou met

zorn Sinterklaasverhaal? En dan te bedenken dat de ene
helft van onze leden
is fysiotherapeut en
de andere helft bezoekt een fysiotherapeut.
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2888
2889
2890
2891

:'

L\_

Herr\€línan.C.

8om.J. .
2892 Brourrcn.E.

I I ! !'lr.l

2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901

.r'
I

N2

2903
2904
2905
2906

a

q

Ire. J.de

SchhSmhoí.0.

t)

ij.

Hoíst. D.v.d.

fu6uuÍus.J.
&íg,Lvao@n
tlooít P.v.d.
Cemt.R.
Redeít. J.

long.

G.

de

OordtJ.
GÍimdol.,.
CaÍnpíedon. R.
Sleítenbuí& B.
Pemngs. H.
tJndemans. P.

lQÍlhoÍ..,.

2!01

l(csleí. R.

2908
2909
2910

Zneí,R.

RouÍin.H.
Ney§.J.

323.49

2914

Baío.S.

2915

Veíhagen,B.

3.23.50
3.23.50

I

..§
I

{

:,

:733

eaieno;.t.

734 PaÍda€ns.0.
735
736
737
738
739
740
741.
743

llsoe. H.

lanke. S.
Moo.M.
Wilde.H.de
AeÍts. P.
Ooom. i. van

L*acq.

G.

8Íunken. H.
Pakes B.

744 Rubro. l.
145 Dmm. K van
746 Meide. A. van ds
741

Ve^oon.

iÏ.

748 Pops.H.
149 lstace. E.
750

Brekm.H.

75L lperen.C.En
152 offiÉw. A.
753

Gaydu. D.

154 VeÍheuvel. F.
755 Sommacal. C.
756 Nichdeo. G.
i57 Mulls.A.
758
759
760

Phrhppa. H.

lbelerijn.G.
Criekeírol. H.
S-

/o1 oourlkz

2.55.50
2.55.50
2.55.52
2.55.52
2.55.53
2.55.5a
2.55.56
2.55.58
2.55.59

,(((o

2.56.01
2.56.02
2.56.03
2.56.03
2.56.07
2.56.08
2.56.08
2.56.09
2.56.10
2.56.10
2.56.10
2.56.12
2.56.14
2.56.15
2.56.16
2.56.16
2.56.17
2.56.18

3.23.,15 i
3.23.461
3.23.46 I
3.23.d61
3.23.471
3.23.471
3.23.471
3.23.481

291:} Vdalieíe.M.

É:

I-

3.23.ai;

Só'r/eiueí.8.
wÍlaírts.H.

\"q

I

?1110

3.23.47
3.23.41
3.23.41
3,23.42
3.23.43
3.23.43
3.23.43
3.23.43

29U
29U

2916 l(adttl.w.

:5

3.23.33
3.23.33
3.23.35
3.23.35
3.23.37
3.23.37

3.23.49
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4?44
4?À5

4?a6
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ritme yan
de regen
Blarck].

H.

r

Graumam. P.
Dubon.J.
SoomeÍ. R. de
Vnes. A. de

Snatren.flNollevauf,C.
EdeÍen. E. ran

10ÍJ

Gillbrandsen. R.
Grílem Rodnguez, P.

1674

oíonkeÍs.R.

1675

Bonnet, P.
Bergh, L van den
Hodzelmans. P.
Spengs. W.
Hetenbc. R.

10

/o

1677
10

/ó

1679
1680
1681

1682

1683
1684
1685
1686
1687

oespontrn.

L

Jonkers. F.
Hondebnnk. P.

Reyngoudt.M.

Linden.P.Ender
Leíoy, P.
I'lycz, M.
Xing, D.

1688 Itommenhftk. F
1689 Weerd.J. €n
1690 Adnchm. T.van
1691 Zabukovs. R.

3-09.48
3.09.49
3.09.50
3.09.50
3.09.51
3.09.51
3.09.51
3.09.52
3.09.52
3.09.52
3.09.53
3.09.53
3.09.53
3.09.53
3.09.55
3.09.55
3.09.56
3.09.57
3.10.01
3.10.01
3.10.03

1692

Vansteenkrste, J.

1693

Vandepeíe.

1694

Hensn.

1695
1696

Eíens. F.

3.

Dekieí. R
Hweí. J.

3.10.i2

1697

P.

l.

.rooge. C- de

2.45.28

315
316

Elslr0JL$/.
Kunkeld.V.

2.45.36

317

Fmhner. U.
RrelbeÍE, M.

,1.

2.d6.18

A,

2.46.?9

HcÀinga..l.

2.r6.30
l_ rö.J I
2.r6.36

32t Sm[.].
J2) Ferc.irór. M.

l.ro.-l

326 ÍÍehard.

2.46.,16

2.46.a0

R.

2.46.{9

}oog

H. d€
Clerck.A. de

2.46.50
2.46.53
2.46.5.r
2..16.55

j

D.*

Ë
.*

3.10.0.1

3.10.09
0.10
3.10.11
'
-

s

!.

2.i6.56

Kercximn. L!an

2..16.56
2.16.56

Pepe6i6ien. H
lvcir.le

a

:\-

R€íEMN.

327 Veeíeer. K De
322 Vsrooy. B.!àn
ÍenreE. Rene

12'

J.U9.4U

3.09.41
3.09,42
3.09.42
3.09.45
3.09.45
3.09.45
3.09.46
3.09.46
3.09.46

Jlc

329 ve6tË1e..1.
330 Mol.J.d€
JJ1 Gris.P

\!

Schellens. M.
Hoebeeck. À

J1J

WoeÍden. F.

2ra

qJ

hymenants.

BloflmaeÍls.

319
320

I

Löb1

2.45.25
2.45.26

L

3U

J1ö

I

1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671

2.45.20
1..).t4

Chamn.M.

309 Nd( R van
310 Íherls. l.
311 tmlq.P.

r

Í.

1

-24:093

{,E

l'9.1
-'!195

NraÀ'

:c96

orís

1097
:0-o8
?099

H3i!,,eí
P3sie.

2101
21C2

Msa^reí.

2103

ttàN i.

2104
2105

locas,{.

i.3.

i

g

3.14.49

\.

P.

J.

r€nde

HoÍs:eoe.H.

Lrngee8

S.

2106 Varosöe1g.

1.

2107

Ma(Leàn

i108

lolcl i. lan

H.

?110

&oe.e€td.
He,rbeí A.

2111

verirurs 8

109

21t2 Àlan!tri.
2i13 Zsaài.

a

231c

23t4 Scnis-.

&ft.&egen
2100 8agra. S.

2

i..os

R.

E.

\1.

3.14.53
3.14.53
3.14,54
3.14.54
3.14.54
3.14.55
3.14.56
3.14.57
3.14.57
314_58
3.14.58
3.14.58
3.14.59
3.14.59
3.14.59

5-3.30 uur

t)

2315
2316
2371
2318
2319
2320

Zwaan. P.

Pustltrs. Í.
Gar*y. x.

J.3.17:r§
3.1735

Remla.B.

Bomn.I.
Ve[en.M.vm

3.17.36
3.17.36
3.17.36
3.17.36

2323

0rpp€1. M.

3.1.7.37

2324
2325
2326

8lol.À.

3.17.38
3.17.39
3.17.40
3.17.40
3.17.41
3.17.41
3.17.41
3.17.41
3.17.42
3.17.42

Vlo€db€ld. H.

Leeutrtn. H.lan

a?ao
2329
2330
2331
2332
2334
2335
2336
2337
2338

8ank. H.

Rehko.8.

Xlm.A.
Valles. F.
GnSoiato. M.

Wehman.0.
J. vaf,
Nieemars. M.

Cappeten.

Sonlo8nr. A.
Pauhrs.V.

'

ouys€ns.M.
Íooílen.

(

3.t7.42
3.17.43
'3.17.ó3

À

Gren. P.

3.17.44
3.17.45
3.17.45
3.17.45
3.17.45

loíeÍ.L
Irommeler. M.

. r i.46

€E
L

;
trc

-.tr a§

fi4

É: -:

fÉ{-..

.v.-

-

1427 Rubai,J.
1428 ScàeepeÍs,E.
1429 Hib€ídng,J.
1a30 goeíreírdij[4.
1431 8€€í.P.de
1432 Raad.Í.de
1433 Bakhm.R.
1434 Sawage.C.
1435 Smits.G.

,

Er..

'

1436' MnkenboíE K
1431r: :.Bedfi.ÀEndefl

I

3.06.22
3.06.22
3.06.24
3.06.24
3.06.26
3.06.26
3.06.26
3.06.27
3.06.31

J.S.Jt
3.06.31
3.06.31
3.06.33
3.06.34
3.06.36

1444 VaÍrdelcÍk|lolrc,J.
1445 webeí.8.

3.06.36
3.06.37
3.06.38
3.06.38
3.06.39
3.06.39
3.06.40
3.06.41
3.06.43
3.06.44
3.06.44

14t7

1448
1449
1450

GiveíLJ.
Rodesch.J-

XlaseÍts.G

Gesrs.À

1451 ldyffi.

M.

1452 Plehieí§.
Nie§sen.E.
1453
.-. ..,....
n

:

J.lJlr.ZZ

1438 801h.D.
1439 Beílo.M.vdt
1440 Jon8,l.de
1441 &be(D.
1442 Minehne.Y.
1443 Peíez-SaIrche:.G.
1446 HeuikP.Efldm

t€
J

J.Ub.JO

-

^d
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De

jarigen in mei en juni

zijn er r{eer weinig heiligen die gelijk met onze
leden iets te vieren hebben. Daarom maar een paar algemene

Ook deze keer

weerspreuken.

tot juichmaand uitverkoren, heeft toch de rijp
achter de oren.
I mei Martin Klaver
20 nei Harke I^Iinter
28 mei Chris Lauxen

De mei

nog

Juni meer droog dan nat, vult de schuur en ook het vat.
I juni Trijnie van der Velde
13

juni Jans Meyboom

5 juni Henk Haak
l6 juni Anneke Stolk

I

2l juni

Leen van Wijk

22 l:ur,t Kea de

Boer

Weinig of veel oogst van het land
Het zal me een roLzorg r{ezen
Allemaal een klarnme hand
En veel zegei.

Training voor de komende twee

maanden

Het is een bekend gegeven, als je een marathon hebt gelopen en
je doet het de eerste weken rustig aarr zodat je goed hersteld
bent van deze zware klus, dan kun je de komende maanden veel
voordeel halen uit de zware marathon-training.
We gaan dan ook het snelheidswerk weer trainen tussen de 400
en 1000 meter en regelmatig een wedstrijdje lopen van l0 kilometer. I^Iant onze p.r. op de l0 kilometer kan nog best wat
scherper.

In het schema staan geen herstelweken, omdat we toch al1emaal
naar verschillende wedstrijden gaan (hoop ik).
A1s je een wedstrijd plant, neem dan van te voren een herstelweek en werk dan het schema verder af.
Trainingsschema

3-5 herstel loop l0 - 15 km
4-5 t2
x 400 m, p 200, na iedere seríe van 4 - l0 min dribbelen
r

000,

-26-

200m, p I00 hierna
als 3-5
l0 x 600, p 300 m
I r-5
l

9-5
0-5

t2-5

3-5
t 4-5
r 5-5
r 6-5
r

t7

-5

B-5
r 9-5
20-5
I

ta

2t-5
22-5
23-5

1000

m, p 100, 200 m. seriepauzes B min

duurloop 15 kn
I x 400, p 400, I x 1000, seriepauzes 5 min
duurloop + 18 km
duurloop + 22 kn
100 t/m 400 m, p telkens 100 m
6x

als
Bx

3-5
800m,

p

400

5x

ro

duurloop + 15 kn
15 x 400, p 200 m
duurloop lB kn
duurloop 25 km
testloop 5 km en een rustige duurloop

24-5
25-5
26-5

als

30-5

lx400,lx1000,lx1500m

3r-5

a1s 3-5

+ I 2 km

3-5

t/m 500, p 100 m, seriepauze l0 min, 500 t/m 1000, p 300
duurloop l0 - 12 km
27 -5
8 x 1000, p 500 ro
28-5 duurloop lB - 20 kru
29-5 duurloop 20 - 25 km
100

t-6 l0 x 400, p

200 m, seriepauze
2-6 duurloop I 5 km
3-6 3 x l50om, p l0 min
4-6 duurloop 18 l<:tl
5-6 duurloop I 5 h
6-6 trainíng Bakkeveen
7-6

t9-6 duurloop I 5

{}

l0 min, I x

1500

m

m

als 3-5
15 x 400, p

200 m
9-6 duurloop 18 1or
I 0-6
B x 1000, p 500 m
l l-6 duurloop I 2 lm
12-6 duurloop 25 km
I 3-6
l0 x 800, p 100, 200,
1 4-6
als 3-5
r 5-6
2 x 2000, p l0 min
| 6-6
duurloop l5 krn
t7 -6
18 x 400, p 200 m
I 8-6
duurloop 18 tot 20 km
B-6

6x

30Om enz

km

20-6

2x12min

21-6
22-6
23-6
24-6
25-6
26-6

a1s 3-5
I x 500, p 2 min, I x 700, p 3 min, I x 900, p 4 min, I x l000m
duurloop 18 km
8 x 1000 rn, p 3 rnin
duurloop 12 tot 15 kn
duurloop 25 tot 28 km
1 x 100, 200,300 m, p 100 m, seriepauze 3 min, I x 1000 m, dit 5 x
a1s 3-5
20 x 400, p 200 m
duurloop + 15 krn

27

-6

28-6
29-6
30-6

-27

Weds Er

l-5

ij dkalender
Ronde van Ried

Trimloop-vierdaagse
SE Annapar. bevrijdings loop
Coevorder bevrij dingsloop
B-5 Ripperdaloop
8-5 Canterland loop
r r-5 Trimloop-vierdaagse
l4-5 Marummer StratenlooP
4-5
5-5
5-5

r

Parkstadloop
Trimloop-vierdaags e
Krakeelloop
Jubbega halve marathon

B-5

9-5
20-5
l

Trinloop-vierdaags

e

Blij

lenloop
hamloop

Bolsward Heamielloop
Wymbrits triathlon

Marum

St Jac Parochie
Veendam
I"leppe1

Hoogeveen

ARGO I77

Roden

Friesland

Invictus
Aquilo

St Jac Parochie
Delfzij 1
S ceenwij k
Meppel

St Jae Parochie
Klazienaveen
St Jac Parochie
0os Eerwolde
Winschoten

HAC '63

AV '55

Hoogeveen
Heereveen

SV Friesland
SV Friesland
Start 178

St Jac Parochie
St Jac Parochie
S teenwijk

SV Veendam

Veendam

Spartacus
Horror

Franeker

SV Friesland
HAC '63

Sneek

St Jac Parochie

de Sprinter

Hoogeveen
Meppel

Aquilo
Horror

Sneek

Start

t7B

S teenwij k
LÍinschoten

IJlst

Over onze motoriek va1t niet
te klagen. Nietwaar, Boele ?l

l

"Veel voetbatlers zouden veel
beter kunnen worden als ze hun
tíjd beter zouden besteden. De
motoriek bijvoorbeeld van een
hoop voetballers is om te huilen."

(Frans Thuys, trainer van
olympisch kampioen Ellen,
van Langen, in Voetbal ln-

i

ternational)

St Jac Parochie
Meppel
SE Jac Parochie
Hoogeveen
Winsum
Leeuwarden
Meppel

HAC I 63
SV Friesland

SV

r-6 Trambaanloop
2-6 Kappa Kringloop
5-6 Landschaps loop
5-6 l0 EM van Heereveen
9-6 Harlinger Prestatieloop
12-6 Dronrijp Sjirk de Walloop
12-6 Genemuiden Edeltapij tloop
l 3-6 Muntendamloop
t 6-6
I^Iitmarsum S tratenloop
Hindeloopen Stratenloop
r B-6
t 9-6 Postbank EIf s teden-estaf ette
r 9-6
Oude Vaartloop
2t-6 Nijeveen Molenloop
24-6
25-5
30-6

Nienoord

StMarZ0Drente

ter 1itt.eÍrs-Ro Lteval le

Wal

Loopgroep

SÈart '78
de Sprinter
SV Friesland

te ind e-e s t af e t t e
Kl az i enaveen-mara thon

/-J-O

Jupiter
Lionitas
de Sprinter

Fivelstreek

Zw aagv es

0os

HAC I 63

de Sprinter

Dijkloop
2t-5 Ot en Sienloop
2t-5 Oldemarkt Lambertus loop
25-5
26-5
29-5
29-5

SV Friesland
de Sprinter
SV Friesland

SV Friesland
SV Veendam

Bildse marathon

5-5
r 5-5
l 8-5
l

-
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Tolberterstraat
Leek
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Te|.05945-18236

Albert Heiin,
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