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Van de voorzitter

Voor de meesten zít de vakantie er inmiddels weer (bijna) op, waardoor
de trainingeÍr rireer meer belangstelling beginnen te krijgen. Ook de
woensdagochtendgroep heeft de traíningen inmiddels weer hervat.
Zíj díe hun vakantie dicht bij huis hebben doorgebracht, hebben
helaas bijna allemaal zeer slecht getroffen wat het weer betreft. Dan
had "good old" I^lim Ligthart het beter in Ghana, alhoewel trainen om
4 uur in de morgen, om de hitte te vermijden, ook niet echt mijn voorkeur heeft. Maar het weer is door ieder voldoende bekritiseerd, zodal
ook wij maar Ííeer naar de toekomst moeten kijken.
En wat dat betreft, is er voldoende te doen de komende periode.
De voorbereidingen voor het trainingsweekend óp 10, ll en l2 september in Bakkeveen zijn in vo11e gang. llelaas valt de belangstelling
ietsje tegen. Ikzou ieder die nog niet gereageerd heeft, wil1en
adviseren dit alsnog te doen. De trainingsweekenden van de afgelopen
jaren hebben geleerd dat behalve heË trainen er ook voldoende randgebeuren georganiseerd wordE. Te denken valt aan fietsËochEen, speurtochten, spelletjes, gezellige babbeltjes met anderen, het slapen of

juist niet slapen, ettz.
En rrlast but not. least.'r natuurlijk de maaltijden die Boele steeds roeer
met zrn charmant,e assistenles weet klaar te maken, zijn steeds weer
culinaire hoogst.andjes die in 7-sterren-restaurants niet zouden misstaan.
Uiteraard zijn hierdoor de trainingen van de zaterdag en de zondag Ín
Bakkeveen, om 9 uur vanaf kampeerboerderij I'de Waldsang".
In september staat ook r^reer de NaËíonale Loopdag gepland en wel op
25 september om 14.00 uur vanaf camping WesterheerdË.
Omdat de AVR0 dít jaar mede sponsor is van dit loopgebeuren, zaL
er ook via radio en televisie aandacht aan dit loopgebeuren worden
besteed. Zatetdagsavonds zal er na afloop een half uur durende samenvatting worden uitgezonden.
De Nationale Loopdag zaL vooral een gebeuren voor het hele gezin, van
jong tot oud, kunnen zijn omdat de afstanden díe gelopen kunnen
worden, variiiren var- 2l tot l5 kilometer.
Voor de deelnemers is er eer. z'eér leuke presspapier plus certifieaat
a1s aandenken. Op het certíficaat zaL de gerealiseerde tijd voor de
gelopen afstand worden vermeld. Bovendien is er voor elke deelrremer voor een gering extra bedrag een t-shirt beschikbaar.
Op dit moment is het besËuur nog in overleg met de beheerder van de
Kinderboerderij van Nienoord om te kijken of dit gecombineerd kan
worden met het loopfesËijn.
Het bestuur nodigt de loopgroepleden die voor de komende weken nog
wedstrijden gepland hebben uiE, om dan wat. strooifolders over de
Nationale Loopdag mee te nemen. Uiteraard kan dat ook voor op het
werk, in winkels of andere plaaLsen of festiviteiËen met veel
publiek. Graag even contact hierover met Peter Schippers of Jelly Land.

-3Nieuw Lid
René Karreman, geb.

l4 sept.

I1r. Schaapstraat
05908 - t5284

Roden

5

1960

zeer aktief in het hardlopen en vooral ook
de triathlon. Hij weet hierbij zeer goede resultaten te bereiken
en wil nu via de Loopgroep proberen nog betere rijden te realiseren.
Wij wensen hem hierbij veel sukses en hopen dat hij zich snel op
ztn plaats za| voelen binnen de Loopgroep.
René is a1 lange tijd

Van de redacteur

Niet a1s redacteur maar als resultaten-bewaker vraag ik jullie (weer)
de wedstrijd resultaten door te geven. Dat kan op de bekende voorgedrukte strookjes, maar het mag ook op een hoekje van de krant.
A1s ik maar !,reet wie, wat, v/aar, wanneer en hoeveel dan ben ik
tevreden. We kunnen toch het bestuur op de jaarvergadering
niet met al die bloemen laten zittenl
(In deze Droaver zit weer een vel met sLrookjes.)
Copy voor het volgende nummer van de Droaver graag inleveren vóór
of uiterlijk op 24 oktober a.s.

t
Wat twee jaar geleden begon als
een klein sporliniliatieí in Bam+
veld, gÍoeit uil tot een landelijko gebeurtenis: de AVRO Nationals
Loopdag. Zaleídag 25 septembeÍ
om twee uur's middags knalt op
viittien locaties tegeliik hel starlschol van dit unieke evensmenl,
georganiseerd in samenwarking
met de Koninkliiks Nederlandse Atlerrek Unie (KNAU) en m6( medewerking van de Nederlandse Hartstichting. Op elke locatis kunnen de
deelnemers kiezen uit een aÍstand
van 2,5, 5, t 0 oí 15 kilomet€r. De
routes zi,n uitgezet door do plaatseliike atletiekverenigingen
0e AVRO Nationale Loopdag ontstond in 1991 toen de go-larige
KNAU bii de viering van haar iubileum een groot landeliik evenement
vooÍ r6cÍeatieve lopers wilde organiseren. Eeísl op kleine schaal,
maaÍ voÍig iaaÍ al voor zo'n zosduizend sporteÍs, ontwikkelt dit initialieí zich nu lot ds 'Koninginnedag
van het lopen'. De organisaÍe verwacht dit iaar naaÍ schatting viiíentwintigduizsnd dselnemeÍs en stelt
zich ten doel over twee jaar honderdduizend lopers in le schÍiiven.
Het inschriiígeld bedraagt t 12,50.
Oeelnemeís tol 16 iaaÍ betalen
slechts Í 7,í).
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AVRO Nqtionole Loopdog zet

Nederlond in beweging

Trekt u op zaterdàg 25 september ook de storJte
(sport)schoenen aan? Doe't gerust, want de AVRO
Nallonale Loopdag ls er voor ledereen! Op vijÍtien plaatsen in het land kunt u van start ln een evenement dat nu
al de'Konlnginnedag van het lopen'wordt genoemd.

ZATERDAG

25

SEPTEíUBER

lnschrijving
is onder
meeÍ mogelijk via
een van de
volgende
regionale
inÍormatienummeÍs.
Tussen
haakjes staan de organiseíende atletiekverenigingen vermeld.
DelÍziil (av Fivelstreek) - 0596010198; Leeuwarden (av Lionitas) 058-1 53498; Zeisl (av Fit) - 0340463579; Maasslul3 (av Waterw€g) 01 899-1 6054: Elndhoven (eav
Olympia) - 040-8ï5094; KeÍkrade
(av Achilles Top) - 045-418462;
WieríngerwerÍ (av Wieringermeei
- 02272-25571 Leek (Loopgroep
Nienoord) - 050-565982: Barne.
veld (av Athlos) - 03420-94200:
HaaÍlem (av Haaíem) - 023374199; Dronlen (av Flevo Oelta) 03210-1596a: Almelo (asv SISU) 05490-61 047; MiddelbuÍg (Spor
.184-63628;
ting Walcheren) - 01
HardenbeÍg (av Spurl 88) - 05232-'
62943; Den Haag (Haag Atleliek) 070-3940405.
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Het landeliike inÍormatlenummer

luldt: 03420-94200 oÍ 94201.
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Uitstekende bediening
,,Voor de deur" parkeren
Oók eksklusieve gerechten
maandags gesloten.

\
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Mijn derde triatlon.
Nou ja, ni-et een echte,maar een vierde en dus toch een heer
eind.Zaterdag 24 juli was het weer zaver:fietsje achter op de
auto en op weg Eaar Holten op de grens van Twente en sallandNu zullen jurlie wer denken dat ik nijn kunsten arleen zo ver
durf te vertorleD. err niet hier in de buurt,maar daar moet ik

jullie dan toch in teleurstellen.
Mijn sctroonfamilie $íoon.t daar en aangezien mijn zwager me een
paar jaar geleden heeft overgehaald een keertje mee te doen
ben Ík za serieus geworden dat ik er nu al voór de derde maar
mee doe.
Waarom eigenlijk?
Die vraag stel ik me ook ar regermatig.Een zinnig antwoord is
daarop niet te gevea denk ik.Een diepgaandere (psycho)anaryse
brengt misschien meer aan tret licht,misschien nóg wel meer dan
me lief is.Laat maar dus.
Penopauze.midlifecrisis,masochisme zijn mogelijke opties ter
verklaring van het verschijnsel.Aan andere-afwijkenàe aanleg
of geestesqesteldheden denken we maar ni_et.
Maar toch gezien het grote aantal deelnemers Lrier in Holten
lijkt een groot deel van Nederland niet gezond.
Zo'n kleine 800 deernemers hadden zich hier verzamerd,van d.e
regionale liefhebbers tot en met de vaderlandse top.Gelukkig
voor de top eras ik ingedeeld bij de eerstgenoemde groep zodat
ik de grrote jongens niet voor de voeten hàefde te lop"o.
Een andere reden om nElortenr te doea is de perfekte órganisatie (ruin 400 vrijwilrigers helpen mee) en de gezeLri_qÉeid.
Nog een reden is dat het hj-er altijd vlak na oà vaicaniie viel
zodat ik altijd qoed uitgerust aan de start kwam.Helaas viel
het dit keer voor de vakantie
en ik dus minder uitgerust
was. Een ander voordeel van de vakantie i_s dat in die pàriode
m'n fietskonditie wat kon opkrikken.
l'Íaar goed,tret zwemmen heb ik met nijn dochter kunnen oefenen
bij de zwemvierdaagse,het fietsen zo tussendoor eens en het
ropen beoefen ik wel regermatig op de roopgroep en ook wer
tussendoor.
om de binding met de fiets te vergroten had ik hem eens lekker
opgepoetst en de bandjes vol lucht gepompt en zelfs voorzien
van een. Ieuning op het stuur.
Voorzien van een natuurlijke en mil ieuvriendelijke zwemgordel
stond ik tussen vijf anderen klaar om in een baàntje van 2s
meter een keer of veertig heen en weer te zwemmen.Elet Íías
broedheet met een lekker zonnetje en er zat een heerrijk
oD.weer op te broeien,maar daarover straks meer.
Na ruím 22 minuten het water weer uit en een beetje aankleden
voor het fietsen.Dikke pech,er stoD.d een stevige iuidwester
par op kop,dus lastig om in egn fatsoenli.jk
rilne te komen.Gezien het het warme weer was veel drinken noodzakelijk
wat door
de slecLrte zwemtechni-ek in het water al behoorlijk ias gelukt.

_\
-5Na 45 km.mocht ik weer van de fieEs af om treE slotstuk,de 10
km.,in vier rondjes door hec dorp af te legqen.Wat is dar een
klere-eind na zo'D. eind fietsen.Nu praat een wielrenner aI
gau$t over "zware benent' en heb ik die natnature zeLf ook
al,maar dit sloeg alles en liep het eerste stuk ook nog eeD.s
heel geniepig op.I{et enthousiaste publiek juicht iedereen toe
eD loopt tussen de verzorgingsposten rond met tuinslanqen en
sponzen voor verkoeling.Dit was hard nodig omdat het weer
steeds verder zat op te broeien.
Na het fietsen in plm. L.22 te hebbea afgel-egd viel het lopen
in 52 minuten uog niet eens teqeD,zodat de eindtijd van 2.40
in de boeken kon.
Gesloopt en een T-shirt van McDonald rijker konden we beginnen
aan het bijvullen van het voctrt in de feesttent op het dorpsplein.Zo zí7o die Tukkers:.sport,en plezier gaan heel goed
sanen rn nauwe.sàmerrrrerkirig met GroIsctr.
Toen de laatste deelneners van. het gebeuren over de streep
yraren deden de weergoden ook nog een duit in het zakje het
ongeer nu maar eens echt te laten uitbarsten in de troed.anigheid van veel donder en bliksem err een heel grote hoeveelheid
water.
i;;h-*.èr eea leute ervaring en volgend jàar rreer..(Dit kan ik
Du rustig beweren,de ergste spierpijnen zí)a weer weg en
Eorgen ga ik echt op vakantie om uit te rusten. )
Rob Amesz.

De condítie van onze Landmacht

In "Flex", een uitgave van het Projectbureau HerstrueËurering
Koninklijke Landmacht, lees ik dat het slecht is gesteld met de
basisconditie waarover een militair normaal zou moeten beschikken.
"We hebben de fysieke conditie met zrn al1en laËen sloffen", zegt men
nu bij de Landmacht. Als voorbeeld wordt een conditie-proef genoemd
die afgelegd is bíj

twee kader-opleidingsseholen. Tien procent van het
personeel kon om medische redenen al niet deelnemen. Bij degenen die'
wel meededen, scoorden I 37" var, de officieren eÍl 492 var. de onder-

of f icieren onvoldoende.
Daar wi1 men wat aan gaarl doen; een conditieproef wordt geïntroduceerd.
Deze bestaat uit een l2-rninuten-loop, push-ups en sit-ups om het uithoudingsvermogen en de kracht van romp, schouders en armen te kunnen
vaststellen. over afstand en aantallen van de test vind ik niets in
het artikel. We1 dat fysieke kwaliteiten straks een ro1 gaan spelen bij
selectieprocedures.
Eind tg4 worden eventueel rechtspositionele consequenties verbonden
aan het niet-halen van de test. ontslag komt aan de orde a1s ook na
herkansing de test niet wordt gehaald.
DaË moet dan zo in r95 zíja, schaË,ik in. Dan pas kunnen h7e een
oorlog gaan winnen
tegen de Belgen.

Ad
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Post uit

Ghana

(honi soic qui ma1 y

2l juli j.1.

pense)

er bij de redactie een brief uit Ghana binnen.
Per luchtpost aan de Droaver in the Netherlands.
Ik was verbaasd, ongelovig en een vreemde spanning maakte zich van
mij meester. llie of wat uit Ghana zoekË contact met mij?!
Wi1 men een sporËuitwisseling? "Loopgroep Nienoord uit Leek op bezoek
bij de Accra Traek Club" wordt het voorpagina-4rgikel in het Nieuwsblad van het Noorden.
0f komt de complete Ghanese WK-ploeg hier wedstrijden tegen ons lopen
als voorbereiding op StutÈgart?
KomÈ miss Ghana (96-61-90), op doorreis in Nederland, bij ons de
laatste restjes overtolligheid (waar dan?) wegtrimnen?
IleË zweet breekt me uit, ik sta te trillen op mtn benen.
Waar vind ik een Ghanese tolk om die brief te vert,alen, flitst heE
Op

kwam

nog door me heen.
IK ruk de enveloppe open. Bevend haal ik de
brief eruit en vouw hem open. En waE lees ik
.. I^l Ligthart Schenk i I
bovenaan de brief
Toen heb ik alle Mohammedaanse, Hindoeïstische,
Boedöhisti'sche, Christe.lijke, en mythologiscire
goden en heiligen aangeroepen. En niet alleen
aangeroepen... neem dat van mij aanl
Toen mrn bloeddruk na een half uur weer wat
gezakt was, ben ik gaan Lezen.
En dit had Wim te melden.
LaatsÈe man in

Ghana

A1s je bij de Loopgroep nuÍnmer laatst bent en je ook nog achterbfijft met het indienen bij de hoofdredacteur van je gelopen tijden,
dan mag je van diezelfde hoofdredacteur naar GhanafAccra om verslag

te doen.

Marathon Jos Hermens (Rotterdam) kan "ze" van de slechte straten
afhalen die een halve marathon simpel in 70 minuten en een hele
marathon in die dubbele tijd lopen.
Zoals in iedere wereldstad (meer dan I millioen inwoners) zíjn
trimmers aan het werk. Het grote kontrast met ons land is de
volledig andere bouw van de mens . Ze zíjn voor het lopen geschapen.
Soepel, zeer beweeglijk, geen moeite met de temperatuur van + 30
graden. Wat dan al gelijk opvalt als j e bezíg bent in Accra met de
voorbereiding op o.a. de Nacht van Groningen, de Dam tot Dam-Ioop
of de 4 Mijl van Grcningen: blank - bruin/slechtere conditie/en een
oud iemand die deze leeftijd in Afrika niet bereikt.
A1 trimmend en op het bedrijf (drukkerij en werkzaam als interimmanager) collega-trimmers ontmoet en mij gemeld op de atletiekbaan
op het stadion. Inlopen (vrij lang) ging nog wel, maar daarna.
"Schippertje" zou zeer funktioneel zijn hier. Mijn ex-collega zot
vaktechnisch en looptechnisch hoog scoren.
Vriendelijke groeten uit een v/arm en druk Accra/Ghana' rk ben er rdeer

bij als het startschot klinkt.

V. Ligtharr

SchenL

-9Blessureleed anno
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In oude Leekster archieven stuitte ik op een brief van een geblesseerde atleet uit 1 653.
Een zekere Yen van Kniphuysen op de Nijenoert op de Leeke schreef
in het najaar een brief over zrn kwetsuur aan de nobilis matrona
(adellijke dame) Fokje Ukema uit Sicherswolde.
Uit de hele brief blijkt dat Fokje niet a11een zrn trainster was,
maar ook zrn scharrel. Yen zít er echt mee dat-ie niet heeft kunnen
trainen en vreesde wondvuur. Maar met de hulp van Fokje en nog
hogere machten komt-ie er we1 v/eer bovenop.
In de laatste zír, meldt hij dat hij bang is voor de winterdag, maar
dat hij desondanks z'n plicht zal blijven doen.
Hier dan het gedeelte over zijn blessure.
Ick en hebbe aen ditto stuck sedert myn laetsten aen U. Ed. niet
veel eonnen avanceren overmids een ongeluck my is bejegent gerveest
alsoo ick daer gevallen hebbe ende myn schene soo gequetst hadde
dat ick daer de geheele maent van Octobre mede gemarscht hebbe met
overgroote pyne soo datmen bevreest riías, dat het vier daerinne soude
gecomen hebben alsoo dat ick opt been niet steppen en conde, maer
is door Gods genaede nu weder genesen, soo dat ick nu niet naelaten
en sal met Gods genaede den treeningh te advanceren.
Den winter en corte vuyle daegen sullen ons wadt hinders toebrengen
daermede onse intentie wel soo ick vreese sal verachtert werden maer
sullen aen geen devoiren mancqueeren.
die Yen wel zielig doen tegenover Fokje, maar ik weet wel
beter.
In datzelfde archief vind ik nog een brief van diezelfde Yen, maar
nu gericht aan de baljuw van Vreder^rold. Hierin doet hij z'n beklag
over een aantal exemplaren van het Tolberter boeren-schorriemorrie
en vraagt bestraffing.
Wat is het ware verhaaL
Yen traint iedere dag, behalve op de dag des Heeren (hij well).
Zo ook op den 29sten Septembre anno 1653.
Na z'n werk, hij is ploegbaas op de veenderij te Sevenhuysen, bestijgt
hij kloksLag 5 urtr z'n paard en galoppeert naar den Nijenoert. Daar
aangekomen, trekt hij zrn sportwambuis eÍt z'n sportpofbroek aan en
rent klokslag 6 uur de poort uit. ttij heeft een ronde van 8 Friesche
Milen, 33 El en 17 Vuet. Lr1aar en wanneer hij passeert, je kan de
torenklok erop gelijk zetten.
Dat wisten die Tolberter vlegels ook. Ja, sorry voor ons Tolberter
(vo1ks)deel van onze 1eden, maar ook toen al was het haat en nijd
tussen Leeksters en Tolberters. En aan adellijke Leeksters hadden
die Tolberters helemaal de pest.
Op die bewuste dag, op een stil en belonrnerd stuk van de zandweg,
lagen drie Tolberter schelmen in hinderlaag. Toen Kniphuys Yen daar
voorbij kwam, sprongen zil uít het stru\,íeel te voorschijn en mepten
de jonker waar ze hem maar raken konden. Eén stuk gespuis had zeLfs
een dorsvlegel meegenomen en begon Yen ztn schenen te bewerken (te
vergelijken met het Noord-Ierse knieschot).
Nou kan

-10Maar gelukkig voor de jonker kwam er op dat moment de koets van de
abt van Aduard aangereden en het tuig vluchtte weg over de landerijen.
De abt heeft de gekwetste jonker naar den Nijenoert teruggebracht en
en passant \^7aË geestelijke steun gegeven.

Dat is het ware verhaal. Tegenover z'tt trainster durfde Yen er niet
voor uit te komen wat de juiste aard van zrn blessure was.
En bij ons? Durf er voor uit te komen daL je geen spierscheuring hebt,
maar gehroon een rott,rap van je vrouw hebt gekregen op het moment dat.
ze r.íet drr zachtste pantoffeltjes aan had. tr{ees eens eerlijk, wees
eens echt een vent!
De eerste beklagenswaardige stakker wordE zeker vermeld in de Droaver.

Ad

De l0 kilometer van Noordscheschut op 3-7-t93
Sakers clan spoedde zich ditmaal naar het nederige Drentse Noordscheschut om de 10 kilometer te lopen.
Het was verschrikkelijk warm en een hete föhnwind teisterde het
corpus nog eens extra.
Ties van Valen wist zijn schoonvader te verslaan, 41.10 tegen 41.20
(erfenis wordt aangepast). Arend liep de tien in 45.30 (erfenis
wordt niet aangepast), Bert 48.30. Ate en Gretha liepen de vijf
kilometer in respectievelijk 21 en 34 minuten.
Grietje kon helaas niet starten, daar zíj gedurende de l0 kilometer
op de kleinkinderen paste. Hiervoor nogmaals bedankt Griet :
Arend v d Meulen

-l I Trainings

6-9
7-9
8-9
9-9
l 0-9

schema

her s te1 loop
rus tdag

Turfstekersloop Appelscha, aanvang 19.15 uur
hers telloop
duurloop I 5 km
il-9 duurloop I B km
t2-9 2 x 200, p 100m, sp 5 min, 2 x 400, p 20Om, sp 6 min, 2 x
p 500m, sp 8min, i x 2000m

l00Om,

herstelloop

3-9
4-9
I 5-9
1 6-9
t7 -9
r 8-9
r 9-9

duurloop 15 - 20 km
duurloop I 8 km
duurloop I uur (15 min inlopen, 30 min wedstrijdtempo, 15 min uitlopen)
duurloop 20 - 25 k§l
3 x 12 min, 12 x 1 min, p I min, 6x2 min, p l min, 1x 12min

20-9

hers

r

1

2t -9

22-9
23-9
24-9
25-9
26-9

6xl000m,p500m

telloop

5 x 100m, p 100m, sp 5 min, 5 x 500m, p 20Om, sp 5 min,

5x1000m,p50ftn
duurloop I 5 km
duurloop l0 km, hierin I x 3min en 1 x 6 min wedstrijdtempo
rustdag of 5 km loslopen
Nationale Loopdag in Leek, aanvang 14.00 u of Joustermerkeloop
in Joure, aanvang 15.15 uur
hersteltraining, rustige duurloop zonder versnellingen

27-9 duurloop 15 kr
2B-9 12x2min,p2min
29-9 duurloop 18 km
30-9 duurloop 20 km, hierin 6 x 5 min, p 5 min
l-10 duurloop 15 - 20 km of rustdag
2-10 duurloop 23 - 25 km of halve marathon in Drachten, aanvang
3-10 training in Norg
4-r 0 herst,elloop
5-10 5 x 200m, p lOom, 5

p

200m, 5

x

400m,

15 min met

p

15 min

300m,

p

p

200m, 5

x

u

500rn,

30Om

6- l0 duurloop I 5 km
7-10 duurloop 20 km,

B-r0 duurloop
9-10 duurloop

l0-r0 2x3km
1t-10
l2-10
l3- l0
r4-r0

x

13.00

hierin 2 x

I B km

20

-25km

hers te1 loop
12 x 500rn, p 20Om

of

12

x 1| min, p I

min

duurloop I 5 km
duurloop 20 km, hierin 3 x l0 min, p l0 min
l5-r0 duurloop I 8 km
r6'10 duurloop 20 - 25 km
l7-10 5 x lmin, p I min, 5 x 2 min, p 2 min, 5 x 3 min, p 2 min,

x 15 min

-l
rB-10
19-10
20-10

2-

hers te1 loop

6x100ftr,p500m

duurloop I 2 km
21-t0 duurloop 18 km, hierin 1 x 15 min een hoog

rustig l0 km duurloop
23-t0 rustdag of 5 km joggen
24-tO uurloop in Leeuwarden, aanvang

tempo

22-10

a

25-10
26-10
27 -10
28-10
29-10
30-1 0

3l-r0

l-t

I

11.00

u

hers tel loop
hers te I loop

piramide van 200 t/m 1000m vermeerderen met 20Om, p telkens 3 min
duurloop 15 - lB km
duurloop 20 km, hierin 5 x 6 min, p 3 min
duurloop 15 - lB km
duurloop 25 km

training Zuurse

Duinen

en

2l-11 de Zevenheuvelenloop in Nijmegen

De jarigen

Irene Dix is jarig op 5 september
viert ztrt feestje op 14 september
te feliciteren op I 7 september
Gjalr Terpstra schenkt een borreL op 24 september
Ginus l^leening tracteert op 29 september
I^lim Ligthart wordr VIJF EN ZESTIG op I oktober
EIs van den Berg is op werelddierendag jarig, dat is op 4 oktober
Evert Wensink wordt dronken samen met Sint Gummaris op I 1 oktober
Karst Feenstra schuift door naar de volgende veteranenklasse (45 tot
op I 6 oktober
i.rlytske Heuker ontvangt al1es en iedereen op 18 oktober
Sake Bergsma snijdt Friese oranjekoek aan op 23 oktober
Jan Posthumus is een sociaal drinker op 26 oktober
Peter Schippers mag de zondagtraining overslaan op 3l oktober
René Karreman
Frits Maas is

Namens

het bestuur, de technische staf en de rest van het gepeupel,

allemaa1 gefeliciteerd

:
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llet. 'ro n 7C(l meCetr:erfiet-sers staan He om ó.00 r-r,.r 's rnc,r-aiei-rs c.1rr Ce meet.
(Wre lllaagt er nc,gi over de aanvantlsti:d vr1lt 9.00 i:r-Lr van ,fe 1c,c,p4;r^i:rep).
Het rs al precles hetzelfde zenuwacht-rge gedoe als brl een hardicopwecistrr_td,
Ai ieen wor-derr irjer benen ingevet en wordt er nc-q wat lucht in de Jxr-rcljes

gepompr

Dan is het zover. Kaart af laten stemllelen en op weg. fkr t-or-rte rluikt
drr-ekt al nàar beneden en dat is cian direkt wennen als _ie Cie hcEe
snelheden in het Gronirrg:se land niet gewerrd bent. Tweehonderdvijftierr
i<ilometers voor de boeg net geen meter horrzontaal; het gaat br: l,BL of
omirocx;l of omlaag. In totaal moeten 3160 hooqtemeters overwonrren wor^oen. te
afstand varieert per jaar. De vor:.q'e keer dat we hern reden was de afstand
230 km. Op eerste pinJ<sterdag ls €r o<rrk een toertocht; daar d.oen we1 7000
man'aàn mee; varxlaag'zijn er het 700 en dat is goed te doen.
In het beqi.n van de tocht gaat het rListig aan. We zijn net zeven mannen
uj.t Groningen vertrokken en hadden de afspr-a.d< gemaakt- om bij de
stempelposten op elkaar te wacht--n. De ni.veauverschillen li.ggen echter te
ver git elkaar om bij elkaar in een groep t.e biijven. Bij een lrekliruning
irgt- de groep van zeven d,irekt uit elkaor'. Jan ergens voöraan. ik meestal
achteraan; de jaren giaan iellen. Mijn devies is" blijf je eigen tempo
rtjden" en met dat devies heb ik het alie j,:r-en al gehaaltl, zorcer c,p de
steiie jongerr van de fiets te hc-,even. (lc,rnfor^t.ebe1 is het ais le bij het
-itiist-e groepje een wieltle kan ptkken.
Even lijkt het erop dat het gaat legenen. maar het biljft droog en Later
cp ti.e dag:-sl oe zon zelfs ui.tbundig gaan schilrren. Dat was wel ,rnders bij
mi:n eer'ste I-BL. Met ba].J',en J<wam het uit de hemel, zodat j.k bi; At'wai.}Ie
ai tc,t cp lret bot doot-..reei.:t en ver-|'.1eund, wes. Lijden hcc,r-i- echter bij L-BL.
ftt zeq rk; LEL ís trjden.
irr hcitamDs 1s d.e eer'ste corrt-1-ole. Luikse wafeis wor-.len uÍtgerieeld. [E
ravitaillering: is ultstekend. S.rey-al q'en.e.J te eten en te clrinkerr. Hoe j.it
alles hl:ostlgd wordt weei: 1k nj.ei, uit het ii-r-schrijfgeld in ietfer geval
ni.et,want,Cet is Lreiacirelrjk }aag. Ik zal de orgarri.satie Vqln do LeeksterLente Lcoo eens in k-ontakt i.,r*ngen met- c: Veio Ctr'tb de Mehanqe, rfe prima
organisLll--c)r.

delken s<:ms dat:]: in E:sttxlne op,jc- heii't ?1Jn.
Een qp',-*-,1 mrsver::i-and, wa.trit irr,er begirrt irer p.es. Eerst nc{-l c1"/e} eerr l:r-er-Le
Í,t'Ë,.r 11,1,:tl- Hc,urff.ritzÉ eri drrn tegrrit lret ef iii-c irlilen.
tsj.: mi_i r-eianrnsts,e,
wani- er p,Lsseren gen(feg }-errllel-S.1ie het sitot r,roor de crgen rriei z_r1 ierr zien.
tiet- siuk 1-or- cleo cle War':ne is..zcor nrj hei- zwaarste stu].1 . Ik ri-i krl.<;meter:=
:iie:l-r Én:-ic i-BL rtr sltl:* r-e.ver;lc,ek--r:. feimelt-il: clerx ik :e.:r afsr,rpper-r
*n hzenwe!-ens. iI: boverrl-r:nen pr-,tLesteren; he| :weet gutst .rari n1jn
vr:orhooÍd etl ioopt nL-]n L-xl'en rn. Wa,:r ben:.k- aan legorrne.t-r. Íl< zti: I<aprot en
nc-ret ÈlqÉnlrlk maer helemrtài i-rret- cied..err àerr rLe cÍr'ote }-.e'l.gerr ciie nogutoeten ]".,:rnen, w.1ot br i irBL zl+, irer veni-rrr rrr de 1a.r1-ste -LlO lliionet-ers.
F1,:,rseir;-ig ti,'n rk ec:rr-er rrVel- nj;., iilp l-rt:n. tie Warrne gaat a1" ricieii_i].1
goe,i. B6rverrop is e,:i:: sl-errDelt:,r:st erl kan ti.: even van cie ftets. I\^e,l , .]arr,
Onr"zet-z,lr9n i-tsL-r-i-ir-ier-s
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.:t itrit ,:rt':i,l';rr',r :li.rt-r . 5,ir.,;_, liCitei-.-e i t: d j l_ j,:ra: Itir:._ iri:€ ) .:i-, ,f i. i.t ,_r].tr_lrll-r:
:lL1l-ll.:'i-';rrlf Il ,ii'#'l-i,r'.Lr-l!-i
l' WL1(ll-Itilr. ir".'lt ge\"/naf 1i -jll rir:,i.l:ii: ,.til, i,Il ltr,,. E:tr
-'
r;eirit:'l:
f":r'L
il.l
irt;rbr_irr,.t r,i ii. c1e bc,i:i-tt (jí:!'Lr,:Jr,--l-i.
!a1nr 1,i,1,ïgen
L-,D
t-erl-.rs_le een kc,p kc,fi--r,:. llcet ;<,-ttrtlen. Et,-i,:n
we
in -lt--."'eiot, 'l:rnkeri
voigen de g:-cie lrell rr.qerr . C: tloLe ,-1e ilar-it-e-Ll-f,1lee, ,Le (l,,rte ii.e i?c,s:.er-, de
Cote r-le LC,lcè. ne1- .e1s kl.rp op cie v'ur:.r-y-.ri.l1, nL1 ileurcr-rchtrtnpsrrle Cote ,1e }a
Redoute; de eci-rr--- kuitenbr jter.
Hier gaat de grote meute voor gaas. Mijn per^soonli_ji<e eer is ieder- laarweer: T.BL r-ritrrjden en niet afstappen op de de Cote de 1a Redot-rte. En ooi-r
dit jaar lrkt i-ret weer. De vreugde die zich van je neester maakt a1s je
boven l<ont en hec is geiuirt. is nj.el te besch:r ij.ren. In een complete
eufc,rie l<r:n je dan de laatste Cotes du Hor-nay en d.es Forqes ool-l nqg' wel
bed,,ringen. De zelfoverwrnning is des te groter als je op de RerLouLe door
kunt biijven maien, ter^wijl anderen. die je als sneller err Lr:ter ir-*chat.
lett,erlijk na een socrt "sur place" om ziet tuimelen.
Na twaalf uur fietsen kwam v661 mij de verLossing'. Het is weer voll:racht.
Merkwaardig genoeg herstel ik vr^ij snel na deze strapazen. De volgende dag
geen centje pijn, behalve dan de getersterde hemmen. Zou toch d.e
loopcondi.ti.e het giedaan hebben ? Daar ga ik maar van uit, De frets kan
weer voor een jaar de schur-rrirr.
Volg"end jaar weer ? Wie weet.
vcc,r de broc<irrc,Lrge.ra:-iat-i* na ai da-r
geloop irr het v.Jcrjaar.
lets vcor 4s locrp§l cep volgend jaar- ? Als ii-l he+- I-:an, kr:nr:*r-r het er- neer
*l

a

:ou rk zo zegEen

Fiarrs ,ven Le*r-rwen,

voor een daE afvallrge icper.

-t5Even voorstellen.
Eeuwen geleden had je landjonkers. Zíj behoorden tot de boerenadel. Hadden veel land en vestigden zich op een sErategische plaats,
vaak bij kruísingen van wegen en/of r/aterwegen. Ze bouwden steenhuizen met een gracht er om heen om zich te \^reer te kunnen stellen

tegen al1erlei rondtrekkend gespuis.
Daar moest ik allemaal aan denken toen ik voor een interviewtje op
bezoek ging bij 65n van onze leden.
Het huis wordt door hoge begrot{ing aan het gezicht onttrokken. Ik
loop over de brug van de gracht en volg een kronkelend pad. Bij iedere
bocht hou ik rekening met een wachter met voetboog, maar niets van dat
alles. Plots sta ik toch voor de toegangspoort. Oru de poortwachter te
verwitËigen, hangt er eeÍI klopper. Bescheiden als ik ben, laat ik de
klopper zachtjes va1len. Toch dringt het geluid hard en feI naar binnen.
Ik schrik ervan. Ik verwacht de poortwachter die rnij onmiddellijk een
schrobbering geeft omdat ik de jonkvrouwe wakker heb gedreund.
Maar er gebeurt niet.s. Het duurt even, maar dan maakt de jonkvrouwe
zelÍ de poort open. Ik had LenslolËe een heraut mrn komst laËen aankondigen. Jonkvrouwe Jellina Land van Groeningen tot Hooghkerck, voor

intimi Je1ly Land.

Maar dan wordt de betovering wreed verbroken. Geen hoofse begroeting
maar een publiciteitsbewuste (om maar geen ander woord te gebruiken)
vraag; "waar is de fot.ograaf?rr. Ik sta ïíeer met beide benen op de grond.
Jelly Land dus deze keer. Geboren ín'53 in het (toerrmalige) Wijnjeterp.
Een heerlijke vrije jeugd heeft ze gehad op de boerderij van haar
ouders. Iets minder vrij werd het toen Jeltje naar de HAVO ín Drachten
ging. Op de fiets in die tijd, vijftien kilometer heen en vijftien
terug. RacekuiËen heb ik daarvan gekregen, zegt ze.
Na de HAVO ging Je1ly naar Groningen om daar een secret.aresse-opleiding
te volgen. Om niet direct aan allerlei verleidingen van de grote stad
te bezwijken, ging ze ín de kost bij de dominee van Zuidwolde. Maar
er \i/as geen houden aan.
De grote klap kwam tijdens de feestweek van Zevenhuizen.
Nog weer even terug naar vroeger. Sinds eeuï^ren heeft ieder zichzelÍ.
respecterend dorp z'a jaarlijks feesÉ. Zotn boerenkermis (daar werden
er meer gemaakt dan afgemaakt) t,ras een ontmoetingsplaats voor joÍ]g en
ou.d. Zo ook de boerenkermis van Zever'huizen anno Domini 1970.
Daar liep Je1ly haar droomprins tegen het lijf. Prins Egbert.
Liefde oppe erste ghesicht. Tk zeí het al; geen houen an......
In r7l trouwdeÍL ze. Maar terwijl men vroeger doorging tot het nageslacht voldoende verzekerd was, bleef het hier beperkt tot twee
dochters.
Jelly en Egbert gingen op de boerderij van Egberts ouders \4rorleÍ!.
Een oude boerderij, strategisch gelegen met gracht en brug en heel
veel 1and. Van Hoogkerk tot de grens van Groningen.
In de vorige Droaver heb ik zitten pochen over de landerijen van
Peter Hondebrink. Ngu dat is een kattebak, vergeleken bij wat ik
nu gezien heb. En op dac land sEoriden koeien. Dus geen secretaresse
maar melken. Dat duurde tot 1980. Toen gingen de koeien de deur uiË
en ging Egbert in de (ver)koop en onderhoud van tractoren en andere
landbouwwerktuigen.

;
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Jel1y haalde het middenstandsdiploma en doet de boekhouding, is
telefoniste/receptioniste en doet "boodschappen" voor het bedrijf.
Naast die taak bracht ze haar dochters groot, had haar werkzaamheden
in en om de boerderij en sportte ook nog. Eínd zeventiger jaren kwam
ze op een gymclubje bij Boe1e. Het "noodlot" wilde echter dat Je11y
in de tijd van de gym naar school moest om haar middenstand te ha1en.
Boele had een alternatief. Hij had twee loopgroepjes; beginners en
gevorderden. Jelly promoveerde al snel van de beginners naar de
gevorderden en toen naar SV Friesland. Maar ze bleef onder Boele
trainen en de successen kwamen. Ze heeft dan ook veel aan Boele te
danken, zegt ze.
Maar spijtig genoeg kwamen ook de blessures. Het lopen bestaat nu alleen
nog maar uit twintig minuten in het park en de woensdagoehtendgroep.
Ter compensatie is Jelly gaan zweÍnmen en fietsen.
Dan heeft ze ook nog tijd voor andere hobbies. Reizen vindt ze leuk en
de hele familie is mallotig van skieiin. Iíar volledig uit de hand is
gelopen, is haar hobby bloemschikken. Nog in óén onderdeel moet ze
straks examen doen en dan is ze gediplomeerd bloemist.
Tenslotte kan ik nog melden dat ze druk is met het wedstrijdsecretariaat van de Leekster Lenteloop en op de dag zeTf ís ze verar:twoordetijk
voor het hele inschrijvingsgebeuren. Bovendien ís ze nog een ge!/aardeerd bestuurslid van de Loopgroep.
Natuurlijk vraag ik haar naar een indringende boodschap. Ze begint
v/at te stamelen over de tien geboden. Maar om te voorkomen dat de
Droaver een oecumenisch clubblad ("de Broave") wordt, heb ik haar
daar van af gehouden. I^Iat ze dant toch nog kwijt wil, is dat de mensen
wat meer verdraagzaam moeten zíjn. verder vindt ze dat mensen meer
kunnen darr ze vaak zeLf denken. Je moet het gewoon gaan doenl
En je moet vooraL bezíg blijven, zowel geestelijk als lichamelijk.
Nou, daar kunnen we het Í/eer mee doen.
Jullie verslaggever ging met een tas vo1 appels en pruimen weer naar
huis. Een beetje goeie pers, daar moet \,Íat tegenover staan natuurlíjk.
Ik ben niet corrupt, maar er valt met me te praten

Ad

Wedstrij duits

1ag en

De twintigste Punterloop in Giethoorn. Hans T liep deze halve
marathon in 1.11.24 en Sake deed er 1.24.54 over.
Harm P liep op 3l juli 21 kilometer en nog een beetje van Lauwersoog
naar Ulrum in I uur, 25 minuten en. 58 seconden.

-t8I^Ieds

trij dkalender

B-9

1r-9

Turfs tekers loop

Invictus

Appelscha

6e Trommelslagersloop

HAC '63

Hoogeveen

t

4-9

3e Salverda Berkumloop

PEC

Berkum-Zwol 1e

r

5-9

Lichtwedstrij d Lopersavond

SV Veendam

Veendam (baan)

r

5-9

Grachtenloop

Spartacus

Franeker

AAC '6I

Rolde

L

17

-9

NPSV

halve marathon

I

B-9

Hunnebedloop

De Sprinter

Havelte

1

B-9

Run '93

Aquilo

trrlinschoten

1

9-9

Dam

Le

Ar dam-Zaandam

tot

Dam-1oop

2s-9

NATIONALE

25-9

S

tads loop

25-9

1

0e Wisselloop

LOOPDAG

Champion

LOOPGROEP NIENOORD
F

ivel s treek

LEEK

Del-fzíj1
0o

s

terhes

s e1

25-9

Jous termerke loop

AV '55

Joure

26-9

A'dam City Marathon

St Ardam City Mar.

Amsterdam

26-9

Utrechtse Singelloop

Hermes

Utrecht

2-10 Kr inkiespyer loop

Jahn

S

2-10 Halve marathon

Impala

Drachten

Jahn 1l

Musselkanaal

Horror

trrlorkum

9-10

Mus s elkanaal

loop

9-10 Strontraceloop

11

l0- l0 Marathon

tadskanaal

Eindhoven

i0-10 4 Mij 1 van Groningen

ARGO ,77

Groningen

16-r0 Reest halve marathon

De Sprinter

Meppel

16-10 Borgerswoldloop

SV Veendam

Veendam

24-tO Uurloop

Lionitas

Leeuwarden

30-10

DOS

Dwingeloo

St Mar. Brabant

Etten-1eur

{

AVD

-cross

3r-r0 Herfstmarathon

en

ireI
I

ZWÖTT

Oogmetlng - Kontaktlenzen

,T

PIEPKE

2)
LEEK

Tolberterstraat 16,j

Albert Heiin,

Leek,

Tel.05945-18236
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