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de voorzitter

Het trainingsweekend zít er Íreer op en ook dit jaar had de organisatie,
bestaande u'it Boele, AlierGrietje en Riek, weer een voortreffelijk
prograruna in elkaar gedraaid. ZeLfs met het IC{MI had men een deal kunnen
maken en rnrat de hele zof,er in Nederland niet mogelijk !/as geï^/eest, r^ras
nu geen probleem, zonnebaden met minimaal factor 10.
Voor 1994 ís het tweede weekend van sepËember a1 ï^reer vastgelegd in
Bakkeveen.

Vrijdag 24 september heeft de Loopgroep "acte de pr6sence" gegeven op
de sportmarkt in de Liekeblom. Hiervoor had Rob A een videofilm gemaakt.
De meeste opnamen hiervoor had hij tijdens heE trainingsweekend in
Bakkeveen gemaakt met hulp van Jan (van Kea). A1Ie aspecten van het
lopen, zoals de warminB-up, cooling-down en het trainen zelf, had hij
op een deskundige wijze gemont.eerd met veel mooie natuuropnamen.
Een dag lat.er stond de nationale loopdag gepland en Leek was é6n van
de vijftien startplaatsen in Nederland waarbij de Loopgroep voor de
organisatie had getèkènd.
Jan 11 had een leuk parkoers uitgezet., maar de vele regen in de dagen
voorafgaand aan de nationale loopdag, had grote delen onbegaanbaar
gemaakt. Daarom had de gemeenËe de route met geel zand opgevuldr-maar
de vele regen op de dag zeLf zorgde ervoor dat. de ellende nog groter
werd voor de slechts dertien deelnemers die kwamen opdraven. Helaas.
Hopelijk zíjr. de weergoden ons beter gezind op zaterdag 4 december,
\^ranneer ts morgens om 10.00 uur het startschot za1 klinken voor
de 24ste Nienoord Crossloop.
Jaarvergadering
De jaarvergadering is voorLopig vasËgesteld op l0 december.
Noteer deze datum alvast in de agenda. De stukken hiervoor
ontvaÍrgen jullie nog.

Van de redacteur
GEZOCHT; iemand met frisse nieuwe ideeën om samen de kwaliteit
van de Droaver verder op te krikken.
Denk er eens over na en op de jaarvergadering komen we er op terug.

Copy voor

het Kerstilrmmer van de Droaver graag inleveren v6ór of

uiterlijk op 12 december a.s.

A1s

1id bedankt: Martin Klaver, Egbert Top,
hïeening.

Hans Bakker en
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Opening Oàze vóorzitter Anko

heet 30 leden van harte víefkomjaar
2 kopjes koffie + koek voor rekening van
de
zijn
ook dit
de vereniging.
Afwezigl m.k, Boe1e, Harm P., Kea de B', Evert W'

2. Ingekomen st,ukken: gieen
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*asËöËóÍsàIe,::6eért,và.Eroek -en- Jan v.-iI.Kaap hebben de kas
goed- belv.<ind.en en.verleBen de penningmeester decharge.
Éob Amësz neemL,d.e.pl.aats van- Jan v-Ö.Kaap in als nieuw kascormíssieffd, Jàn Howinga blijft aÏs penningmeester aan.
De èontËirutie blijft gelijk.
,,-

5. Collecte voor gehandicapte sportersi
collectanten
In een brief vàn de gemeente werd gevraagd naargreen
zich
meld,en
Er
voor d.e gehand.icapte sporters.
co I l

ectanten

aan

.

6. BeleÍd voor het komend jaar:
Het organiseren van wedstrijden nI:
5 dec. Nienoord crosslooP jaar
een nationale loop)
Lente Loop (dit,
Leekst
Marume

Nat,iona

stratenloop
loopdag.

ngen zijn in een pril stadiun maar hel ligt
De onde
de bedoeli.ng om in de week een training te qeven en aan
jeugd. trainings mogelijkheden te bieden-

in
d.e

Het versterken van onderlinge banden:
Egmond

Weekend VIieland
Tra in i ngsweekend Bakkeveen
Gezame i i jk naar wedst'rÍ jden toe

.

7. Clubrecords:
De door Ad. verwerkte tijden leveren de volgende recordhouders
I{im Ligthart, Aaltje Kiestra, Hendrik van WÍjk. Hans Top, Take
v.d.Ve1de, Grietje Waalkes, Jan de Jong.
fed.ereen ontvangt een bloemet je. Ook dit maal weer het
verzoek om de gàlopen tijden dÍrekt door te geven aan Peter
Schippers of Ad van Es

i

-4-

I De Droaver:
À=.F de
ria Droaver
T)roar een nlveau bezit
-^! erover eens
^-na dat
Ied.ereen is het
dat vastgehouden moet worden.
Voor het, vele dat Àd als red.akteur hiervoor verzet ontvangt

hij een bloemetje.
opvallen tussen a1 de groen
iiiÉ vóörÉiaA zoir, volgens Ad meer
jeginte leekster spoitUtad.en (voetbalclub, handbalver. en
Éennsclub) in, een opvallende Paarse kleur'

krijgt dé=vrije
9. !{.v.t-t-kAd.

Ad':

-

hand.

nieu!.Íe Leden moet naar zíin
eörworden' -

mening wat

,

de .juryIeden
volgen.

-v-oor

assistent

,'1ooPgroeP

Wedstrij duits lagen
De Nacht van Groningen op 2 september; Gjalt 1.10.44
nog wat seconden. Wim liep de l0 kiloureter in 53.02.

et Peter H 1.24

en

De 5e Turfstekersloop in Appelscha op B september; Sake 39.54,
Chris 39;28, Rob H 38.00, Jan H 33.54 en Gjalt 33.20 en dat allemaal

over l0 kilometer.
De Nestléloop in Joure op 1l september over 10 Engelse MijlenVolgens Arend een mooi parcours, goede organísatie en vette prijzen.
Hij liep 1 uur en 19 minuten over de afstand.
Geert is weer terug op het wedstrijdtoneel na twee jaren blessureleed. Hij liep maar gelijk l0 Engelse rnijlen in Rolde op 17 september.
Zijn tíjd: 1.21 .03.
Gjalt en Chris liepen op 25 september de Stadsloop van DeLf.zíjl over
10 kilometer in respectievelijk 32.35 en 39.40.
Drachten, 2 oktober, halve marathon. Gjalt achter winnaar Arends in

r.09.33.
De Borgerswoldloop op 16 oktober. Henk R deed 45 minuten en 37 seconden
over I 1.9 kilometer.

,
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Jaarverslag: Loopgroep Nienoord'

1993

terugki jXen on'".rrl red,eli jk goed. jaar
Er is weer op aIIe -fronten gescoord. ...Financiel gaat het goed met de Loopgroep Nienoord
Momenteel hebben we ,een ledénbestand -van 56 personen.
Men kan ook nog steeds'.3 -keer in.'de week trainen en
dit kan op de woensdagirnmo.rg:e[ onder öe'auspicien van JeIIie Land
en op de zaterdagmorgen -,.o4{er de ,leidinqr van de Heren A. Odd.ing
en J. Hovinga en de zondàgrnorgengroep onder leiding van B.G. de
Er zijn *.weer_een grote gr.oep. atleten van de Loopgroep naar de
Halve marathon van Egoond. ààÀ zee gèweest en hebben daar aan
'
deelgenomeq.
Mede d.oor onze .-adverteerders bIi jven de onkosten beperkt voor

We kunnen

lJe waren a1s Loopqróep sleer aanwezig op diverse wedstrijden.
Wederom werd de Leekster Lente Loop een succes door de Hulp van

de Stichting en ontzettend. veel vrijwifligers daaromheen.
Verder kunnen we medelen dat de Droaver er aiti-id goed uitziet.
Tevens kunnen de leden altijd gebruik maken van de trainingschema
in de Droaver.
Dit jaar is de Loop in Marrrm onder auspi.cien van de Loopgroep

georganiseerd met als Kopman Arend van d.er Meu1en.
Tevens zijn wij wederom uitverkoren om weer de Nationale Loopdagi
te organi.seren in samenwerking met de AVRO, SEAIDEALER, AA DRANK,
Grafisch bedrijf uitgeverij BDU, Nederlandse HartstichtÍnq en de
KNÀU en vele anderen.
De loop werd onlangs 25 september j. i. werd gehouden.
24 september mochten we onze kunsten weer tonen op de Sportmarkt

in

Leek.

Er werd ook weer de zolang'zamerhand tradj.tionele traÍninqsweekend
georganiseerd i.n Bakkeveen.

Baby Jogger

Een training verzuimen om op de kleine te passen, hoeft niet meer.
Die kan vanaf nu mee naar de training.
In de "Runners" lees ik over driewielige wagentjes voor de weg
en het terrein.
De kleine zít ín de gordels en het zitje is uitwasbaar. Dus, wat
wi11en we nog meer!?
De prijzen van deze karretjes liggen tussen de f 550 en f 900.
Straks moeten er nieuwe besten-lijsten komenl met en zonder Baby Jogger.

-6ElfstedenkoorLs

Het begon met het schaatsen, een evenement dat helaas slechts sporadisch
georganiseerd kan \^/orden. Ook de andere sporten begonnen ermee, zoals
het fietsen, hardlopen, surfen en de laatste jaren ook skeeleren.
Hier wílde ik mij ook wel eens aan \^/agen. Nadat schoonzoon Ate mij
enthousiast had gemaakt voor deze tak van sport, heb ik mij ín 1992
een paar skeelers aangeschaft.
Zo ntt en dan een training van + 50 kilometer, diverse keren heen en
terug huis-werk, een slag om het Lauwersmeer en een paar toertochten
moesten mij klaarmaken voor het groEe gebeuren op zaterdag 4 september.
Een spannende aangelegenheid. Kunnen we (Ate en ik) dit we1 aan, zoals
de gemiddelde snelheid van 22 kilometer, hoe zullen de weersomstandigheden zLln en meer van die onzekere dingen. Je had dit nog nooit
eerder meegemaakt.
A1s je dan bij de start om 6.00 uur vanaf de Frieslandhal zíet dat er
slechts + 120 skeelers
...vertrekken, de meesten professioneel
uitgedosï, dan slaat de schrik je we1 even om het hart.
In een gesloËen formatie, indien mogelijk twee rijen, achter de geluidshragen aan. Die gaf middels signalen aan \.ranÍIeer er op de route obstakels
kwamen, onder andere verkeersdrempels, spoorwegovergangen, modder, 1os
grint enz. Geen overbodige 1uxe, want ondanks dit r^raren er toch nog we1

valpartij en.
Ik had me maar \^/aE verstopt in de middenmoot en zoats in het begin
van een looptraining, a1 pratende met wat oude bekenden, was heE Éempo
we1 bij te benen. In Sloten rras er even Ëijd voor een sanitaire stop
en konden de bidons bijgevuld worden. Via de mooie landwegen in Gaasterland gingen wij op stap naar Staveren. Op het laatste kale stuk was
de wind inrniddels behoorlijk aangehaald en de lucht werd steeds donkerder. Vlak na Staveren was het dan ook goed mis. Een striemende regen
en wind tegen. Tot overmaat van ramp een prachtig mooi glad wegdek,
wat bij droog weer een fluitje vaÍl een cent r4ras ger^reest. Nu gleden
wij bij el-ke afzet ï^ieg. Slechts de best technische mensen konden hier
goed over heen. Dat betekende wel dat de rest, waaronder íkzelf, behoorlijk krachten moest inleveren. Ook de weg langs de dijk van het
IJsselmeer met zijn vele veeroosters hras zorn venijnig stuk.
Gelukkig hras er ín l{orkum !Íeer even tijd om op adem te komen. Vanaf
hier werd het echt moeílijk. Enkele kilometers lange wegen met
klinkertjes en maar proberen om zo goed mogelijk bij de groep te
blijven. Allengs maar eens geprobeerd voorin te komen, want dat rijdt
gemakkelijker. Je moet dan echter geen gaatje laten val1en, want de
plaats wordt dan meteen door een ander ingenomen. Om in heE voorste
gelid te kunnen skeeleren, moet je gewoon bij de besten behoren.
Dat betekent automatisc.h dat de mindere goden \íeer naar achteren
verdwijnen en mede door een z.g. jo-jo-effect steeds meer moeite hebben
om de bezemwagen (een FRAM-bus) achter zich te houden. Enkele tientallen
was dit al niet meer gelukt. Alleen uitrijden van de tocht achter de
bezemwagen mag wel, maar is zinloos.
Na Bolsward (17 km tot Harlingen) begon Ate al; "ik hou er straks mee
op". Ik sprak hem eigenlijk tegen beter \^/eten in, maar weer moed in.
In l{arlingen r^ras het echter f íni en binnen 200 meter had ik het toen
ook we1 bekeken. Misschíen had ik de finish we1 kunnen halen, maar dan
was het een moordpartij geworden en zou ik zeker de Turfstekersloop
de woensdag hierop in Appelscha niet hebben kunnen 1open.

-7Dus de bus in aehter de skeelers aan. Zo rrt en dan weer even stoppen
en een uitvaller met applaus verwelkomen. Op een gegeven moment, toen
de bus het noorden opdraaide richting Dokkum en wij zotn l0 kilometer
vanaf Leeuwarden zaÈen, zijn wij er uit gestapt en ín ons eigen tempo
richting finish geskeelerd. Maar het kruisje kregen we níet.
A1 met al toch een hele leuke ervaring en hrarlneer over Ëwee jaar de
tocht weer wordt gehouden, zaL ík zeker -maar beter getraind- weer
aan de sÈart verschijnen.

Sake

Nacht vau Groningen

Het Èrainen na de vakanÈie ging nog nieÈ echt lekker en dan komt de
gedachte in je op; trlaaË ik maar eens een wedstríjd lopen, wie weet kom
ik dan over mijn dode punt heen". Dus dat liep uit op het lopen van de
Nacht van Groningen.
Samen met -Bqerten Gjalt ging ik die avond op r^reg naar de start. En tot
aan de start ging alles prima, moet ik zeggen. Het regende niet, een
beetje inlopen, vrij veel publiek, mijn bekende banaan had ik op, dus
wat kon er misgaan?
Na de start een beletsel dus, na een paar kilometer begon ik a1 moe
te worden. Ik had het, gevoel dat ik voor elke meter moeite moest doen
en een halve marathon is toch !Íel een heleboel meters.
Dan maar op zoek naar een groepje om bij aan te sluit.en. Dat lukte
dus ook niet want haast iedereen leek te hard voor mij te gaan.
Zo tegen de laatste ronde begon ik te fantaseren r/íat er zoal voor
redenen konden zíjr. waardoor de loop gestopt moest worden. Een enorme
onweersbui, een aardverschuiving, verkeerde afspraken met de politie
over het afsluiten varl \^/egen. Van alles kon ik bedenken, maar niets
gebeurde.

Zelf eruit stappen is ook een hele stap en zelf.s die kon ik niet maken.
Dus doorlopen maar, en na I uur en 24 minuten en nog wat ging ik
gebroken over de finish.
Zelden heb ik lnet zo zwaar gehad in een wedstrijd.
Peter

H
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zeker mer Sportscore

-BClubrecords
Ook dit jaar zu1len de houders van nieu\de clubrecords weer in
het zonnetje gezet worden. Tenrninste, r^ranneer er records gelopen
zijn en je deze hebt doorgegeven aan Ad.

De besËe
IO KM

tijden zíjr.:
Ronald (9400 m, gecorrigeerd)
Gj alt
Gj alt

heren

32.16
32.41
32.53
32.59
33.24
36.08
37.4s
38.32
40.09
38.31
38.42

Hans T

Jan

vet.

H

Boele

I

Jan de J
Jan de J
Siep

vet.2

Sake
Jans
Sake
Ad

dam; vet

I

I

Alie
Trijnie
Grietj e

Marathon
heren

vet.

JeI lie

I

vet.
dam.

3

vet

dam. vet

I

2

t992

t99t
r

991

1991

1992
r

991

1991

r99r

t99t

39.r5

1992

42.55
4t .33
44.02
52.39
53 .39

1991

t99t
1992
I 991

r99r

| .09 .12
1 .11 .32

Ilans T
PeLer S
Jan de J
Boele
Jan de J

r.12.44

1991

r . 15.54

I 991

| .21 .35

1

r.r8.48

t.22.tt

1.22.45
.23.53

Jans
Sake
Jans

2

t991

Ronald
Ronald

Harm

veË.

l 990

1

r.24.15
I .28.23

r

990

1992

t992
990

1991

t991
l 990
1991

1992

Geert

r.32.t5

Wam

.59.00
r.35.48
| .36.24
1 .38.23
l .53.55

1992

2.13 .32

1992

2 3B 00
2 .42 .15

990
1992

r

Je11ie

Alie
Alie
Grietj e
Aaltj e

l99t
1

991

1992

t99t
t992

Marathon
heren

Ronald

Peter
Peter
vet.

I

S
S

Evert
Hendrik
IIarm

Jan de J
Take

2 .53.02
3 .23.29
2 .52. l 8
2 .59.53
2 .59.s4
3 .04 .57

r

I99r
1991

1992

t99t
I99r
r

990

-9MaraËhon (vervolg)

vet.

2.55.56
3.00.17
3 .32.13

Jans

2

Sake

dam. vet I

Alie

heren

Hans T

heren

Hans T
Take

l 990

t992
r99r

5KM

IO

r5.s0.09 t992

EM

vet.

I

dam. veË

dam. vet
vet. 3

1

Grietj

53.21

r.14.55
e

t .28 .17
| .31 .27

Grietj e
Aaltj e

1.32.24
1.32.24
1.35.00

Trijnie

2

Wim

1992
1992
1992
1992
1992
1992

t992

De jarigen

Boele heeft op 10 november ieËs met een zekere Abraham.
(De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt rrog geen vijftig jaren,
en hebt Gij Abraham gezien? Joh. 8 : 57 )
Peter K heeft op 27 november een cateringbedrijf in de arm genomen.
We kunnen hem natuurlijk niet met de spullen laten zittenl
Hàns T gaat op 12 december niet op het dak, maar lu|t ztn dak.
Anneke is l3 deeember jarig en tracteert de woensdagochËendgroep.
Grietje -op IB december jarig- kan nieË achterbl-ijven en neemt
weer en meer gebak mee.
De negentiende is Marga jarig, dus wéér gebak en dan toch maar twee
rondjes extra lopen op de rroensdagochtend
Riek, 3l december jarig, bakt vast oliebollen en appelflappen.
En de woensdaggroep niet zeuren over dik worden"

Allemaal van harte gefeliciteerdl

Jelly heeft de woensdaggroep al gebak gegeten. Je1ly is geslaagd
voor het diploma "Bloemistr'.
Of heË nu bruidsboeketten zíjn of rouwkransen
Van

Je11y

laat de bLoemen

dansen.

-i0Almere

1993

Zaterdag 4 september. Almere-Haven stond weer op zijn kop'
Voor de elfde keer zou hier weer het open Nederlands kampioensehap
hele triathlon \^rorden gehouden (3r8 km zl^reIrutren' lB0 km f ieËsen en
42,2 k;nt hardlopen).
De eerste keer, in 1983, noB maar 125 deelnemers. Nu, in 1993,

ruim

1000.

Maar eerst vrijdag 3 september. Op deze dag vond de registraÈie van de
deelnemers plaats. Deelnemers uit bijna alle Europese landen, Australii!
en Amerika. Om 18.00 uur de wedstrijdbriefing in de sporËhal. Het
rtras een gezellige drukte. Toch deed de sfeer mij een beetje denken aan
de spreuk van dà gladiatoren in het oude Rome voor een gevecht; "Zíj díe
sterven gaan, groeten Urr.
Za1erdagmorgen 4 september. Ik word wakker om 5.30 uur. Ik schrik er
van, wa;E ik heb me een half uur verslapen. Even !Íat eten en dan naar
het surfstrand I^raar om half acht de start is. Banden van de fiets oppompen, daarna omkleden en wachten op $Iat komen gaat.
Dan klinkË het starEschot en duizend mannen en vrouv/en stonnen het koude
(tOo; Gooimeer in. De eerste 500 meter is meer vechten dan zwemmen.
Iedereen zwemt over elkaar heen eÍr tegen elkaar aan. A1s eerste komt
Arthur de Rouw, ex Nederlands recordhouder 1500 meter vrije s1ag, uit
het water ít 44.31, een recordtijd. Ik doe ex 57 minuten over' twee
minuten boven mijn streeftijd. Na het zr{enmen snel de fietsschoenen
aan en de helm op en op weg voor 180 geestdodende kilomeËers door de
Flevopolder.
Het eerste "rondje't van 90 kilomeEers ontspannen gefietst ín + 215 uur'
DaL gaf goede hoop voor de tweede 90 kilometers. Maar die goede hoop
wordi 20 Xilometer verder ruw de grond ingeslagen. Een aantrekkende
n.n.t/.-wind die veelvuldig recht op kop staat' kou en blokkerende
benen maken de volgende 70 kilometer Èot een martelgang.
Toch, na plusminus 5 uur e11 20 minuten fietsen, wordt Almere-Haven
\deer bereikt en wacht er nog eentttoetjett in de vorm van een marathon'
Snel de fietsschoenen ver\^risselen voor de loopschoenen en de eerste
loopkilometer rustig aan de loopbeweging ríenrlen. Daarna de automatische
pilóot aan en zo Lang en eonstant mogelijk doorgaan, wat mij verbazíngwekkend gemakkelijk lukt na die slopende fietskilometers.
Ik loop de één na de ander voorbij alsof ík ze tegenkom. De eerste
20 kilometers lijken voorbij te vliegen en toch heb ik het gevoel dat
ik niets forceer. Dan ineens gebeurË het. In een paar minuten tijd
lijkt het alsof mijn benen volgegoten worden met beton. Ik moet bij
iedere stap na gaan denken en na 25 kilometer is de tank helemaal leeg.
Maar na 28 kilometer is daar eindelijk het keerpunt en is het nog
l4 kilometer terug over de Gooimeerdijk richting Almere-Haven.
Maar wat een langà kilometers zijn dat wanneer de benen niet meer wi11en
en je na iedere ll kilometer hardlopen, 100 meter moet wandelen.
Eindtijd en klassering zijn ineens niet belangrijk meer. Finishen is
nog het enige doel. Die verlossende finish l^/ordË tensloËte dan toch

bereikt.
Eindtijd l0 uur, 4 minuten en een handvol seconden. Drie kwartier
langzamer dan mijn geplande eindtijd vaÍI + 9 uur en 20 minuten.
Maar na de finish, onder een heerlijke waime douche, I^/ordt het lijden
van de afgelopen uren snel vergeten en denk ik al- hÍeer aan de volgende
wedstrijd over drie weken; de AfsluiËdijk-marathonRené

-13De AVRO-loop

in Leek

Je bent overtuigd lid van de PvdA (nog steeds, jal); je betaalt
trou\"/ je lidmaatschap van d.e FNV-Abva/Kabo (waar vind je dat nog?);
de Varajids ligt altijd onder handbereik (moet van Marcel van Darul)
en je bent "tíentjeslid" van de VPR0 (Krasse Knar dusl). Toch nog
steeds het gevoel van de Rode Familie.
Dan lees je in 6ón van de vorige Droavers, dat onze club, en dus ook
de mijne, meedoeE aan de AVRo-loopdag (moeË van Wallis de Vries).
En of dat a1 niet érg genoeg is, vragen ze ook aan a1le leden om
vooral mee Ee doen aàn deze prachtigà neo-liberale{r§tatieloop
door ons mooie landgoed Nienoord. Pukkels en andere vormen van huid-

irritaties \{aren het gevolg.
Maar wat doe je dan?

Al1e twijfels die in mij zater., werden nog versEerkt door het zeikerige
Jan Krampenweer. Onophoudelijke regeÍr, veel wind en dan ook nog een
AVRO -loop.
Maar je weet ook, dat een fl-ink aantal mensen van de club zich hebben
ingespannen om Ceze loopaktiviteiE te organiseren.
En op de zaEerdag van de loop zelf moest de inschrijving en heÈ uitzetten van het parcours ook geregeld worden.
Dus toch maar gaan:
Oudanks niet aflatende "AVR0-ri11ingen" en het voorhanden hebben van
ttslecht-weer-excusestt, ben ik toch gaan lopen.
ilelaas voor de organisatie en voor de andere lopers waren er maar
vijftien deelnemers aanwezig om over heE perfect uitgezette Parcours
en door de modder hun zware kilometers af t.e raffelen.
Ik heb diep respecE voor de vrouwen en maruren, die deze AVRO-Ioop
hebben georgaoiseerd. Zij waren nieL kapoE te krijgen. Opgevekt deden
zíj de inschrijving, bedienden zíj de klok en reikËen de drankjes
aan.

Ik wil meg nane de mensen die deze loop hebbetr georganiseerd, bedanken
voor hun inzet en enthousiasme.
En a11en, die niet zijn gekomen, omdat zíj geen lid van de AVRO zijn,
moeten nog maar eens nadenken of zij het kunnen maken om volgend jaar
weer nieE mee Ëe doen.
Organisatie bedankt en tot slot een eit,aaE van een bekend Ëv-figuur,
van de AVRO geloof ik; "vooral doorgaan".
Jan de J
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De rrrustige" duurloop van het traíningsweekend
Op 10, I I en 12 sepËember hebben vre r/eer ons traditionele trainingsin Bakkeveen gehad. Ik had me er níet voor opgegeven, maar de
rustige duurloop op zaterdagochtend lokte mij wel.
"Een rustige duurloop zonder versnellingen", had de chef gezegd. Dus ik
welgemoed en enthousiast naar Bakkeveen; lekker in mtn ritme komen en
zo'n 20 kilometer draven meË de groep. Het rreer ï^ras goed, bewolkt maar droog.
Voordat we startten, kreeg ik de eerste aanslag al te verduren; Itrnrat heb
je veel aan". Je begint dan toch te twijfelen; is hij nou gek of ik.
Enfin, iets minder welgemoed en enthousiast ga ik met de groep naar
buiËen voor de grote toer. Lekker op het asfalt zotn gtoLe ronde maken.
Maar nee hoor, het bos in, vo1 plassen, moerassen en andere ongerieflijkheden. Dan die oefeningen. Ik doe -voor het oog- vrolijk mee, in de hoop
weekend

dat het straks allemaal beter wordË.
En inderdaad, ik kwam al vrij snel in mtn ritme. Maar niet voor langl na
zotn 5 kilometer werd al een sanit.aire stop ingelast.
Verder maar r4reer. Toen rla zorn 7 kiloueter een aantal dames een kortere
route ging nemen, werd het t.empo direct opgeschroefd. Hoezo rustige
duurloopl Weer probeerde ik in mtn ritme te komen tot er zorn leukerd
hard in een plas trapte. Míjn spieren verstijfden door het koude water.
Weg ritme:. Tot-overïraaL van ramp lieten ze de zon ook nog schijnen.
Ik ga op kop lopen. Kunnen ze r.ieË hebben en beginnen me op te duwen.
Als je dan toch, voor het juiste ritme, samen met de enig overgebleven
dame op kop blijft
lopen, sturen ze je letËerlijk en fíguurlijk het
bos in. "Hier recht uit", zegt de leider, terwijl hij zelf en de meute
afslaan. En gelachen dat ze hebben
En als je dan ín de groep loopt, waarschuwen de koplopers niet voor een
heel baggerig stuk. Ten kosEe van waË ongecoördineerde danspasjes kom
ik hier goed door heen. De zoveelste aanslag op mrn regelmaat.
En dan....., t.et zaï toch niet waar zíjn? Ja hoorl De tweede sanitaire
stop. Stel zeikerds, daeht ik nog.
En als je dan, ondanks a1les er nog hrat van probeert te maken, is eÍ'-àiÉijd
wel iemand die tegen je aan gaat lopen z\^retsen.
A1s ze dan in de laatste kilometers de koffie gaan ruiken, wordt er om
beurten op kop gesleurd."Jongens, bekijk het" en meË een andere jongbejaarde ben ik aan de staart van het peleton blijven hangen.
AIs ik dan gesloopt en helemaal niet meer welgemoed en verre van enthousiast. na deze verre van rustige duurloop r^reer op de kampeerboerderij
komrkrijg ik de genadeslag. Die genadeslag \ías de vraag; "wie gaat er
nog mee een rondje van 6 kilometer lopen?".
Armnehoela I I

Als je dan naar huis gaat en afscheid neemt, vragen ze je met een
vrolijk gezicht of je de volgende dag ook weer mee komt trainen.
Nee, dank u........
Ik heb beslist doch vriendelijk bedankt voor
de eer.

Zegvar Es, kun jij niet beter een andere sport kiezen? Kun jij
beter gaan snoeken of snookereÍr ....?
ave
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- Josphat - deklasseert concurrentie.

DamDamloop

Dode bij t)am-tot-0amloop
Van onze cotrespondcnt

ZAANDAM, maandag

15.000 deelneners (waarvan 1?00 personeelsLeden
100.000 toeschouwers
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De man is met sPoed overge'
bracht naar het ziekenhrris De
Heel

rvauhij indeloopvm

de

avond overleed.

gelijktj-jdig net tte plaquette het overall-klasseuent

van d.eze 9e Dan tot Damlo op 1993
A1s je die tijd -in nijn geval- net twee vertrenigvuldigt en een paar ninuten
neer voor de stagnatie en je eigen vernind.erde tempo op alat noment (!), ia
dan word.t het 1 .39.113.
A1s gebruikelijk veel push and pu11-wwerk, ondanks afzonderlijke start voor
wheelers, echte lopers, businessloop en trinners.
Geen Ghanezen, naar de eerste ! we} uit Kenia f Tanzania / Ethiopie.
L
Nufrner 10 MarL (ten Kate) en dan is ile volgend.e niet uit het buitenland. kooende

rlr. 17 .
Tijd l,Íatchuka 0/+5.22, gemiddeld.e kn/h 21293 n. Je noet er niet heen voor een PR
(maar het is wel PR voor het totale loopgebeuren) naar het bliift een belevenis.
gverigens is d.ie 10 uiles afstand heerlijk en a1s je jezelf wijsmaakt d.at het
iets meer d.an 10 km is en veel uinder dan 21 kn, kom je een heel eind.
Dit was d.e 9e (en mljn 9e) nog 11 keer en dan doen we net d.e mini Dam/Dan nee
(rond.jes van 2 kn in Zaandam).
trein - Zevenheuvelenloop
Zondag 21 november 1993 met ztn a11en naar N
trnaartr 15 kn. Heerlijk!
Win.

Hoe kan de Telegraaf
nu schrijven daË Matchuka
a1 na I 00 meter afscheid
had genomen van de con-

currentie

......?

I

* Josphat
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Mat-

lï-jailge

Ke-

niaan had al na

honderd meter
afscheid genomen van de concurrentie.
Foto:
FÍans Jonggn

I
i

-19E'iren

voorstellen.

Op een mooie herfstige woensdagochtend ríj ik door dromerige Drentse
dreven naar mtn afspraak. Ah, het bord ttBegraafplaatstt, fier boven
de weg uitstekend. Die !Íeg moet ik in. Even later kom ik inderdaad
langs de dodenakker. Ik constateer dat er nog ruimte genoeg is.
Het 1íjkt me een rustig gevoel voor de Eener bevolking te weten dat
er daar nog voldoende rustige kavels voor handen zíjn.
Zo'n honderd meter verder kom ik langs een maïsveld met daarachter,
net zichtbaar, het dak van een groot huis. Zou het daar zíjn? Dat
kan niet missenl Aan het dak ontbreken de nokpaanen, de panlatten
steken er uit en er staaE een ladder tegen de schoorsteen. Hier
wordt gewerkt. Hier moet Chris Lauxen \^lonen.
Ik fiets langs de maïs een kronkelend paadje op en kom inderdaad
bij een huis in aanbouw. Voor de ingang ligt een hond te slapen.
Ik maak het beest wakker zodat-íe kan gaan blaffen. Dat doet-ie
dan ook. Een beetje lang echEer en ik begin hem met ontspannen
stem, maar aangespannen bilspieren, toe te spreken. Het he1pr.
Ik had verwacht dat de bewoner op a1 die onheilsgeluiden uit huis
was gestormd. Maar er gebeurde niets. Ilet beest in de gaten houdend,
zette ik mrn fiets tegen de muur. Ik liep naar de deur en tastte
langs de deurpost naar instrumenten om geavanceerde geluidssignalen
voort te brengen. Maar (nog) niets van dat a11es.
Dan maar brutaal naar binnen lopen. Grote ruimtes. I,trordt hier
gewoond of wordt hier gewerkt. Via een soort plankier werd ik naar
een deur geleid. Een afgewerkte deur, en dat gaf vertrouwen.
Ik klopte er op en verdomd, er k\íam geluid achter vandaan. Ja hoor,
daar was toch Chris.
We zu11en hem maar gelijk zln verhaal laten-,d.oen.
NieE afgeschoten boven de trIaddenzee) maat ge\^loon geboren in '48 in
de stad Groningen.Nostalgische verhalen over spelen op de weilanden
aan de R van Rijnstraat en vissen vangeÍl bij de gehuchten Paddepoel
en Selwerd. Recalcitrante verhalen over de katholieke lagere school
aan de Tuinbouwdwarsstraat. Catechísmus leren en God met een ttttt
schrijven. Ja, dan vraag je om moeilijkheden.
Dan de LTS, de vd Laarschool aan de Virulystraat. Fijne tijd, compleet
met het fiinmetaal-diploma.
Dapper door naar de UTS. Zíjn cijfers op de talen zal ík hier niet
herhalen, maar één jaar UTS vond men wel voldoende.
Toen is Chris maar gaan r^rerken. Het was inmiddels ook al 1967 geworden.
Onder de titel van service-monteur ging hij koppelingen en remËrommels revíseren.
In het zomerseizoen van r68 was Chris zweminstructeur in Oude Pekela.
l,Iet zrn diploma fijnmetaal, zr]- je nu denken? Nou, het lag waË gevarieerder. Chris deed vanaf de lagere school aI aan wedstríjdzwenrnen bij
de vereniging Jonas. Goede z\Íeflxners konden via de club het zwemonderwíjsdiploma halen. De club zelf lnad er ook belang bij. Chris had dit
certificaat a1 op zrn zestiende en mocht dus "bevoegd" lesgeven in

0l-Pekel.

Ondertussen was hij een vooropleiding voor de acEe leraaï begonnen.
Ook is hij nog insËrumentmaker geweest bij een naaimachinehandel en
moest daarna -in '69- onder de wapenen. Nou ja, wapenen. Hij was
hospitaalsoldaat in Assen. Volgens ztn commandant was hij a1s hospik
goed, maar a1s militair waardeloos. Het kader had geen grip op hem.
Na acht maanden is hij eruit geschopt. Eens een dwarsligger, altijd
een dwarsligger

-20Eenmaal vrij heefË-ie al z'n bezLttingen verkochË om geld te hebben
studeren.
voor een studie. Hij is aan de HTS in Groningen gaan
t72 moest, hij dus
Twee jaar echter maar. Toen hras ztn geld op. Tt
weer gaan werken. Via uitzendbureaus "verhuurde hij zich als onderhoudsmonÈeur of instrumentmaker. Hij sprokkelde zoveel bij elkaar dat hij
een (studenEen)huis kocht. in de Oosterpoort en grond in De Punt. Die
grond verkocht-ie weer en kochË ít t74 een huis met grond in Een.
Hij ging bij Cordis in Roden werken en van zrn verdiensten ging hij aan
a,

I

de verbour^r beginnen.
Van t77 tot r85 heeft hij zícinbezíg gehouden Bet de (nieuwe) kunststof
poly-urethaan (p,rr). Veel investereo, veel experimenEeren, maar vooral
veel isoleren met dat spul om te renderen.
Vànaf t85 heeft Chris tijdelijke banen aangenomen en is ook weer gaan
studeren. Op een avondschool heeft hij in zes jaar tijd zijn acte
leraar mechànische technieken gehaald. Als tijdelijke banen heeft hij
een fabriek voor vlíegÈuig-inbouwkeukens in Bolsward helpen opzetten.
Hij heeft gewerkt a1s interim-bedrijfsleider op een rubberfabriek in
Hoogkerk en als leraar meehanische Èechnieken in Veendam en Groningen.
Sportief gezien houdt Chris ook van variatie. WaterPolo, zwermen,
zàeverkenner, zeilen, langlauf en, alpine-skiën, modelbouw, rally-rij den,
zweefvliegen, Lennis en hardlopen.
Hij is sr-en net zijn broer gaan hardlopen om een betere eonditie
te krijgen voor dat rally-rijden. Later heeft z'n vriendin Ans (sinds
t70) hern meegetroond naar de loopgroep.
En wat Ans beEreft; samen hebben ze eer- dochter en zo rond Sinterklaas
wordE hun tweede kind verwachÈ.
Chris zijn boodschap; positief blijven denken. NieE bang zijn om
r^rat aan te pakken en daardoor fouten Èe maken. A1s je ieLs écht wilt,
dan lukt het ook.
Na ons gesprek moet ik de bouwactiviteiten-'in, onder en om het huis
bekijken. Chris -positief dus- zegË dat het binnen afzíenbare tijd
al1emaa1 klaar is. Ik denk dat de huidige loopgroep-generatie dan
allang ergens een rustige kavel heeft opgezocht

Ad

een pude meË botËrn dus
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Uurloop in Leeuwarden
Zondag 24 oktober trok een kleine delegatie, bestaande uit Boele,
Chris, f"tur H, Harm en ondergetekende, naar Leeu\^Tarden om in é6n
uur een za gÍoot mogelijke afsEand te overbruggen.
Helaas had Boele zich enkele dagen tevoren tijdens een rustige
duurloop geblesseer{bn kon hij, hoeveel moeite hem dat ook kostte,

niet starten.
Omdat Chris zich de \^7eek tevoren met het kopwerk op de traini-ng had
bemoeid, had hij zéér gtote verwachtiugen en afstanden van tussen
de !6 en I 7 kilometer moesten volgens hem en Peter H mogelijk zijn'
Gelukkig wist Boele \íaar de start moest zíjn, t.L. ergens bij
Leeuwaràen richting Harlingen. ZeLf.s toen \^/e voor de atletiekbaan
stonden, \^ras nergens nog te z|e1- dat hier een wedstrijd gehouden zou
worden. Later bleek dan ook dat men een streeprt'à la Jan Kooistratt,
over de weg had getrokken die a1s start diende. Het parkoers bleek
uit dríe ronden te bestaan, maar nadere bestudering gaf niemand het
idee dat hítlzíS \íist \,/aar men langs moest.
Gelukkig haà men overal- pijlen op de weg geschilderd en ook de bijbehorende afstanden stonden goed vermeld, zodat niemand het spoor bijster
hoefde te raken.
ZeLf. gtr;g ik weg op een afstand van ongeveer 14 kilometer en dat betekende ongeveer 4 ninuut 17 pet kilometer. De eerste kilometer ging
in 3.52 minuut, dus iets rustiger aan. Afhankelijk van de wind mee
of tegen, I^/erden de volgende kilometers gelopen in 4.10 tot 4.17 minuut'
Een totaie afstand van 14.187 meter bleek mogelijk en daarmee was ik
goed tevreden.
De andere gelopen afstanden liTaren: Chris - 14.8 l6 m (met f litsende
start eÍr tegenvallende eindsprint), Peter H - 15.254 m en Harm: 15.326 m'
Anko

De gaper is een specifiek Nederlands uithangteken.
Veelal betreft het een Moriaan
met tulband. Maar er zijn ook
(hee1 bijzondere) uitzonde:
ringen, zoals de gaper van de
iril r'rt'.'.tl
stadtsapotheeck van Boeraèker,
rrlt!. ,
uit I 633(zLe foto hiernaast).
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ARGO |

Groningen

7-tl

trrlinterloop

Horror

Sneek

7-ll

Groenesterloop

Lionitas

Leeuwarden

l3-11

Parkloop

Spartacus

Franeker

13-11

St Maartenloop

ATC ,75

Glimmen

13-l

Ruitershoornloop

SV Veendam

Muntendam

r4-11

Grebbecross

Arena

Rhenen

20-t

Aekingacross (erosscomp)

SV

Crossvierdaagse

de Sprinter

IJhorst

Stadsparkloop

ARGO 177

Groningen

St.. Zevenh. loop

Nijmegen

6-l

i

tri j dkalender

r
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