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LOOPCROEP NIENOORD

VoorzicÈer:

crijdsecrecaresse: Jclly

Anko Odding
J.P. Sanceeweg 86
9312 PH Niecap

Í.Jeds

Peter Schippers
H.N. WerloansEr

Technische zaken:

;

tel.05945-15598

SecreEaris:

26

9744 HB Hoogkerk

te1.

O5O-565277

Boele de Wind
de Olde Ee lB
9362 RC Boerakker
cèr.05945-49936

Redaccie eu typewerk: Ad

PenuingmeesËer: Jau llovinga
Auwemalaan 33
9351 NA Leek
tel. 05945-15076

Land

Lcegeweg 6
!745 Cp Hoogkerk
ceI. 050-565982

'c

v Es/Jelly

lid; f 60.= per jaar
sEudenEeu e.d.; f 40.= per jaar
wedstrijdlicentie; f 30.50 per jaar

ContribuEie:

gewoon

scholieren,

x de contribucie dienL voor de aauvang vaa het nieuwe
kalenderjaar te worden voldaau.

bij inschrijviug is eenmalig f 10.= administracie-

kosten verschuldigd.
x het lirlm:atschap word.E aangegaan voor de d.uur van een
kalenderjaar eE wordt steeds voor de duur van een
jaar verLengd,teuzijvoor I november schriftelijk is
opgezegd.

x

bij overschrijving naar een andere vereuiging dieuc
f 15.= aduinistratiekost,en aan de KNAII te worden
betaald.

c,.n.v. Loopgroep Nienoord, Leek.

Girorekening:

282415

Bankrelaeie:

Rabobank Leek
gironurumer van de bank; 896815
Írusrmer bij de bank van de Loopgroep Nienoord; 385705336

Trainingen:

zondag; Boele de I,Iind
zacerdag; Anko Odding/Jan llovinga
woensdag; JeIly Land
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Zuden 157
9351 LI Leek
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Van de voorziEter

niet eens op de kalender is verschenen, schiet de
hoofdredacteur van"de Droaver" me aan of ik nog \.rat stichtelijke woor-.
den tot. de loopgroep wil richÈen in verband meL de komende feesEdagen.
Zelf.s onze hoofdredacEeur schijnt dus mee t.e doen aan de heEze tegen
Sinterklaas en voor een vroege KersEman.
Ilopelijk kan de-EGnenkort verErekkende weEhouder ztn oor nog eens te
luisteren leggen in Assen, zodal er ook in Leek nog een gemeenEelijke
verordening kan komen om aan deze oazín een einde Ee kunnen maken.
Ik heb dus ook heel bewrrst eerst maar even de choeoladeletEers, specu- ii
laaspoppen en banket,staven afgewacht, voor ik dit sËukje ben gaan

Í,rlanneer december nog

t

schrijven.

Toch moeE ik ook hier even een opgestoken vinger tonen, want ik hoop
dat de komende Kerstdagen meer vreedzaaru dan vreetzaam zuLlen zijn.
De trainster en trainers hebben namelijk afgesproken geen eokele
clemenEie t.e zullen hebben met een ieder, die in het nieuwe jaar meL
een holle rug en boI buikje op de traiaing zal verschijnen.
Vanaf deze plaats wil ik iedereen ook nog van harte bedanken die, op
weLke manier dan ook, spoÍrtaan heeft meegewerkt aan de vele aktiviËeiten die de Loopgroep in I993 heeft georganiseerd.
Verder ieder van u, prettige Kerstdagen, een goede jaarwisseling en
veel goeds voor het nieuwe jaar
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Het bestuur van de Loopgtroep
ied.ereen een gezand en een
sportief 7994 toe
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Van de secreEaris

fr

De leden die per I januari bedankË hebben, zijn: Harke I^IinEer,
Arjen Stolk, Anneke SÈoIk, Diemer Top en Henk Redeker.
Henk Redeker heeft overschrijving aarrgevraagd naar de hardloopvereniging Jupiter in Winsum en Diemer Top ziet meer mogelijkheden
bij de atletiekvereniging GVAV in Groningen, T,raar ook zijn oudere
broer Hans aktief is.
Wij wensen al deze mensen veel goeds.
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Nog één keer die neo-liberale-

prestatieloop.
Hoewel het blad Runners kopt met

{c

"NaLionale Hardloopdag verregende
zeperd", hebben hele -al of niet rooiefamilies er Eoch nog 1o1 in gehad.
Zonder pukkels, AVRo-rillingen of wat
voor irrit.aties dan ook!

jaar kunnen we beí de 5 of 10 kilometer
rennén', zeiden.q'n jongens na afloopl Er

iT

Van de redactie

Niet alleen de redacÈie-leden, maar ook de cypistes, copieerders,
drukkers, binders, bezorgers en de mensen van de abonnee-administratie vanr de Droaver, rÍensen u en de uwen GLorievolle Kerstdagen en
een Fortuinlijk Nieuwjaar.
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copy voor het volgende nummer van de Droaver graag inleveren v66r

of uiterlijk op 20 februari '94.
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Over1/2/r/7Bulten!

3

waarom

d.e eigen d.oor-de-weekse-voorbereid.ing op de plantsoenenloop
november 1993) en de zevenheuvelenloop, Nijnegen (21 november 1993)'

I

mij af bij
(6

Bei-d.e

a

trainen we zo zeld.en bij de bult of beter bij onze bult vroeg Ík

gebeurtenissen wei-nig Nj-enoord-Loopgroep-Leden!

Plantsoenenloop.
Na tr96 xrr d.e bult genomen te hebben dan rondjes van 1à tn onder zowaar
id.eale omstandigheden. Kan me niet herinneren dat het ooit droog was'
Heel andere looptechniek, deelnemers uit alle geledingen. Zeer enthousiaste
ARGo-nedewerkers die er a1les aand.eden om er een succes van te maken.

loop moet blijven en staat op nijn lijst van klassi-ekers. Ti-id 8 x 1à (tn)
x 3 bulten ?2 ninuten, zonder second.en (sorry Ad.) en toen was het donker ....

"l(

Deze

Ni.jnegen.

Trimmaatjes van een vorige atletiekvereniging vond.en het nodig om een
trainingsweekend. op d.e Holterberg op te slaan. Nog meer bulten. Teveel getraind

die zaterdag,

maar wel

aI rrond.erwegrt.

.:

belangstelling dan in 1992. Geen Ni-enoord.loopgroep mensen gezien of d.ie waren aI weer op de weg terug. Ïíat is het dan
toch ei-genaardig dat je naar Studio Sport noet kijken wie d.e wi-nnaar is en
het AD vermeldt ts maandags dat nr 55 (een asielzoeker, i-k citeer) d.an ondanks
een tegenvallend.e prestatie van Oom Jos (Hernens) toch Í 15Or- ontvangt, een
extraóje a1s je voor f l+55r- toelage d"e hele naand moet lopen bij gebrek aan
Zondags door naar Nijmegen, mind.er

*

and.ere werkzaamheden (weer

)

Wim.

§l^

it

citaat).

?-heuvelenloop, bekend parcours, weer andere looptechniek. De tiid 1 uur en 30
ninuten waarbij het opviel d.at je na 1 uur 40 minuten niet meer geclasseerd
wordt, geen pardon, moet je dus uit gaan kijken.
Ineens vlak bij de finish het Rod.e Kruis -toch nog wat terug van giften- een
deken over ne heen. Dacht dat dit alleen bij de winnaars was. Ze wilden zo
graag mijn polsslag noteren. En dat terwijl er weer anbulances net veel lawaai
het parcours opreden. 96 slagen, U kunt nog jaren nee, aldus de zuster, en dat
zullen we dan naar doen....
0verigeru gaarne bereid. nee te werken a1s rrgraficustt aan de restyling van rrDe
Droaverrr
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Gewoon gaan kijken
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' Uitstekende bediening
' ,,Voor de deur,' parkeren
' Oók eksklusieve gerechten

+

's maandags gesloten.

Upecraalzaak in
woninginnichting

Tassenhuis

en

DONKERBROEK

slaapkamers

TASSEN
SPORTTASSEN
KOFFERS
PORTEMONNEES

0e Dqm 50 - Leek - Tel. 12333

KORT

Tolberterstraat 18 - LEEK - Telefoon 12246

CAfÉ

rqstaurant-.riit.ri3,,D E IYAAG"
Síeenolle inrióting - Ruime parkeergelegenheid

'
' Specialiteit: Drentse kofÍietafel in §ijl
-.

Zaalaccommodatie ran 20 tot 5O0 personen

. Calering service: verzorging ran dranken - hapjes -

barbecue - complete diners roor alle feesen
en gelegenheden
J.P. Santeeweg 15, NIE-IAB telefoon 05945-12563

U HEBT 'N
IDEE

WIJ DE TEGELS.&
WIJ HET SANITAIR
treem geen beslissing

EGELS5I
TAIR
TEGELCENTR.ALE TOLBERT
Tel.

0594 5-L5782

Leuringslaan 40 - Tolbert

over tegels of sanitair
alvorens rnet ons van
te visselen.
BV gedachten
Dat kost uiets en 1evert veel-op. yerfrissende adviezenreen unieke kollektie et,c.
en..zeeÍ gunsrige PRTJZEII! ! ! ! !
'n Terechte keus als het gaat om
prijs en kwaliteit!

WEREID }IAÏUUR IOIIDS

ALEXSTAAL'
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De Dom 38 - LEEK

TeI.05945-12820
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Doodziek
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Ze zíttert in die makkelijke pakken
de domoos hijgen zich bedruppeld voorr
Eis lenEe dus daar komen de zakken
hun adem heeft a1 veel natuur verstoord
Het zijn vaak vaders die zich te pleEEer lopen
tegen de veertig die hun lichaam telt
je zíet ze snellen en op nog harder hopen
soms denk je: lopen ze voor leven of voor geld?
Het deel dat denkt aan eeuwig jong te blijven
voor het werk? voor hun moeder? hun gezin?
gaat heE om Spartaans strakke lijven?
schuílt er ergens in de stad toch een vriendin?
Mannen meË van die kale koppen
maar dan dragen ze heel zíeLíg wel zotn band
ze hijgen voort en zijn niet meer te stoppen
zo trekken hele legers door ons land
b sjokken eenzaélm door bloeiende polders
trekken zíct.zel-f elke avond uit de klei
ttharderrhardertt, raast het op hun zolders
en sommigen jokken er thuis een rondje bij
Ze lopen meesËal in een keurig ploegje
dan lach ik hen alrijd heel keurig toe
ik Ëijk heel korr een blik is a1 genoeg je
wordE van kijkeu naar die types a1 zo moe
Zondag is mij iets ergs overkomen
ik liep iustig meË mijn docht,er in de zon
over haar toekomst enzovoort te dromen
maar werd ingesloten door de marathon
Ebn massa kwam zwaar zwetend door de straten
geen tïíee, geen tien, nee minstens een *íJ.ja.en

dit is voor middagdrinkers niet te doen
Zoveel zweet, zoveel vieze mensen
zoveel gehijg, zo smakeloos en luid
dit beeld kan ik rnijn vijand toch nieË wensen
en 1eg dit ook maar even aan je dochter uit
Ik ben vair mijn leven nog nooit zo zwaar geschrokken
a1s dit ook leven is dan doe ik niet meer mée
ik zit hier met mijn dochter en de brokken
en groet u eenzaam vanuit het AMC
Men zegt we1 eens dat sporten heel gezond is
je wordt echt lekker fit en fris en kwiek
ik denk dat de srelling echt gegrond is
maar ik b1íjf mijn leven lang graag meer dan ziek
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Trainiagsschema (voor zon-, feesE- en vacanciedagen)

'

r

in het Roderbos. Aanvang 9.15 uur, sÈarE kant,ine voeEbalvereniging. Training bestaat. uit Eempoloopjes van l5 minuten.
2t-12 Extra groepstraining om 16.00 uur in Bakkeveen. Duurloop meE
versnellingen.
26-t2 Training Nietapster bos
28-12 Ext,ra groepstraining om 16.00 uur. Coendersborg, 3 x 2 km.
2-l Training in Norg. Aanvang 9.00 uurll! Ileuveltraining.
9-l Roderbos, aanvaug 9.00 uurl I ! Duurloop meË versnellingeu.
r6-r
Nienoord. Training op het trimparcours.
23-l Training naar Roden en terug. SEart [,Iesterheerdíom 9.00 uur! ! I
Training Coendersborg. Aanvang 9.00 uurl!l
30-l
7-2
Training Zuurse Duinen. l, 2 en 3 Ëernporondjes.
t4-2
Training Nietapsterbos. Herhaling training van l2 december.
2t-2 Training Roderbos. Duurloop met, versnellingen.
28-2 Lange duurloop. Start bij Boele de Wind in Boerakker om 9.00 uur.
t9-12 Training

Weds

tríj

v L liep op l0 oktober de 4 mijl van Groningen ít 26 minuten
en 36 seconden.
I{enk R liep de AVD-cross in Dwingeloo op 30 oktober. Voor de 6300 meter
had hij 24 minucen en 4 seconden nodig.
De Plantsoenloop in Groningen op 6 november over een afst.and van 6 kilometer, werd door llenk R gelopen írt 24.48.2.
Nog een keer llenk R. De Aekingaeross in Appelscha op 20 november.
9746 meter in 36 minuten en 35 seconden.
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WeLenswaardigheden

x Bij de KNAU heeft her 75.000sËe lid zich aangemeld. Hij of zíi,
dat is nog niet bekend, krijgt een vorledige Róebok trainingsourfit (trainingspak, shirt, shorÈ, sokken en schoenen)..
x

Een "runnerst.ag" oftewel een identiceicsplaatje voor hardlopers.

Een meEalen ponsplaatje met 60 cm halskeEting is
koop bij de "de Jonghe Tollenaer', Ee Breda. ir.r.

voor f. 9.50 te
076-423sg3)

x sinds kort kennen $re het fenomeen "(sporc)vrijwilliger(s) van de
week". Ken je zo'n (groep) vrijwilligeris), dan kun j! a"r melden.
ook de vereniging kan hierdoor honderden guldens riji.er worden.
Hoe? voor informatie; prov. Gron. sportraàd, tel. 05980-23200.
x rn oss sponsort, de socialisEiese partij een groep wedstrijdatleten. (I,íellichE kunnen wij straks gr"r, lopei in het t,enuÉ van
de partij i'Tolbereerstraat Autovrij". j

{

x Er is

een pedometer in de handel . zotrt Beter telt stappen, meet
afstand, tijd en energieverbruik. (Een beerje aÈleer ,oiàr i"g.r,woordig volledig digitaar geínformeerd. via ,r.,. r,r.rrr.rs-watch, zrn
hartslag- en ztn pedoueEer. En voor wat voor activiteiten krijgen

we st,raks nog u.eer ueters?)

x rn Runners lees ik iets over marathon-prestaties en leeftijd.
uiË onderstaande tabel blijkt dat die kràsse knarren steed.s hard.er
gaan lopen.

40-44
45-49
50-54
55-59
boven

1982

1992

56
49
49

7B

77

t7

72
35

7

29

60

finishers
binnen
binnen
binnen
binnen
binnen

2.50
3.00
3. l5
3.40
4.00

x Zweten kan je sociale leven nadelig beïnvloeden en je prestaties
vermínderen. Daarvoor is geen digitaie zweeEmeter oncwikkeld. maar
een_zweeËren-apparaat. Voor f. 395.= weet je al1es.
En dan is er ook nog craft onderkleding. Als je dat aant.rekt, ga
je minder Ë,ranspireren Eepwij;,L..je betel gaat iresËeren.

CRAFI

GETS YOU GOING.

De eenvoudige manier van zweetbestrijding. Beter resultaat.dan met
chemische anti-zweetmiddelen.
n

y9n91. ol gewoon h€t dsgokiks tov€n kan
lri
mon. last lEà-b€n van ov.matqo traÀspralie. Khío
haÍrd€n. goruín€oÍde klodinO ol-scnooràl tunmn
tavon nad€lig b€invlood€n.
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íro€t€n g€duÍonde 30 frn. p€í dag
mÍdon. Na I tol 20 bohanà€InooÀ
volgl sÍ Íosulaal. H€ína kud u 6 weksn slopp€n ol bopoÍkl óooígaan oín -dÍoog. ts btiiv6n.
Itsí rln @k modoil.n vooÍ h.ndan .h yo.tanll
FL. 395.. id. 8fW. exct. Íembouís koston.

6ndq h aEt.
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MEOASTO A.V
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Eevenheu''relenlooo 2L november 19g3
Slecl-tts met vier man warelt we. tE suppc,r-ters van.Tan niet nreegerei.:errd.
Err koud dat het was. Mijn clrootste
vooraf was: irc,e hourl ij< me wdrm.
=c'rg
Van vor ig jaar herinner ik me dat de
hleedgeleglenheia in cle "Vereeniging"
'aan het KeÍzer Karelplein niet geweidigr was. Veei menser.r en g:een Oouóneè.
Na een |64rp waar.-van ik dan neestal vrij nat van de tr-anspiretie terugl,.c,m,
leek het me geen pretje om dan in de snijdende vrieskou weer naa-r huis te
moeten, al was het dan met de trein.
Maar dat bleek voor 1008 nee te vallen, dark zij Peter die er patent op
heeft om vlak bij de finish femilie te huisvesten. Comfortabei omJ<Iedeà
dus op slechts tweehonderd neter ven de start en afloop nog veel
comfortabeler douchen en koffiedrini<en. Volgend jaar komen we weer, en d.an
met mirrsterLs twintig man. ïnge Hondebrirk, bereid je alvast inaar voor I !
voor dit jaar noet Peter onze dank nog maa.r eens overbrergen.
Nu de race zelf.
AIle prc,rninenten hadden zich. verzaneid direkt achter d.e startlijn. Jan en
ik storden er vlak achter. In een veld van 6000 lopers had ik het nog niet
eerder gepresteerd on zo vlak bij te komen. Na het verlossende startschot
van Ellen van Langen, zette de neute zich Ín bewegirE. De eerste drie
kiloneters over de Groesbeekseweg'kon ik red.eiijk in het spoor blijven van
Jan de Jong Daarna met de heuvels in zicht, moest ik hen laten saan, zc, in
de omgeving: Van Dekkerswald.
Het liep goed. Een goed gevoel c,m niet aI te veel lopers langzij te zien
{om?n en een nog beter gevoel om er af en toe ook eens een té passer^en.
Op de zevenireuvelenweg begint pas het echte werk en onjat het àveral zo
mooi breed is, zie je daar letteriijk zichtbaar hele peiotons terugzakken.
Daar over heen g,aan is het mooiste wat er is.
De route g"aat nu voortdurend op en neer door de heboste heuvels van Heilig
Larrl-stÍchting en Berg en Da1. voor ciegenen d.ie nog wat neer wilien zien
dan alleen de bezwete ruggen van hun vooÏ"g:argers, een pracirtig paï-cours.
Het, gaat steeds beter met nij. peter heeft ne in cie b-rurt
Aè golfbanen
"an
al Íngehaaid. Jan loopt dan ongeveey- S0 meter voor mij. Dat
weet Éeter
echter niet. Bij de analyse achteraf worctt duitleiijk ciat a1s peter dat geweten
irad, hij zeker een pog,Íng gedaan zou hebben om Jan in te haLen.
De laatste kilometers g'aan langaaam naar bened.en.fn die laatste kilcrneters
begint i:et ook nog' iicht te sneeuvíen. Het asfaLt in d.e laatste honderd.en
meters Ís p!.otse1ir-rg spiegetglad.
Voidaan over de finish. De grrote kanonnen worden dan eI gehuld.igd (Sl<ah
bij de her-en en Loroupe bij de dames).
Een gleslaagd loopevenement. Volgend jaar weer en den met neer NienoorrLers.
Ti

jden: Jen de JorE
| .oo.tr
peter Hondebrink t.oo., 7,
L,eeuwen L .AZ.ZL
Cï:ris la.u<en
t. a3. 23

Hans van

Harrs van Leeuwen.
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E'iren voors
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Mist kan nieE dicht genoeg zíjr.. Bomen mogerr besE dikker zijn.
Een zware muur is ook nooit weg en zeker iedere dag ij zeL of sneeuh/.
Het. surmnum is bij dichge mist op een beijzelde I^Ieg met de auto via

een dikke boom t,egen een zware muur.
Dan is er zo hier en daar war, gelreukeld. Breukvlakken moeEen dan weer
aan elkaar, hier en daar waE nieuwe ingewanden, een kleine ampuEatie
wellicht en zeker een nieuwe huid. Begrijp ue goed, dit alles bij de

auto natuurlijk.

I,Ie hebben daarvoor een wrakkendokter in de
ttUw wrak wordL weer de ouwe door Douwett.

Maar nieË alleen voor

terecht..

Ook

club;

I

Douwe Veenstra.

richten, uitdeuken en spuiten kun je bij

Douwe

voor olieverversen, doorsmeren, t.ecEyleren en verder

onderhoud is Douwe heE adres.
Hoezo cornmercieel gefuf. Mag ik
onderhoudsbeurt.enl ?

alstublieft, voor

een paar

gratis

Wat Douwe verbaast, is dat er zo weinig clubleden bij dichfe mist op
een beijzelde weg via een dikke boom tegen een z\{are muur.
Ondanks dat wensË hij alle clubledeu fijne lcerstdagen en een gelukklg
nieuwj aar.

Veenstra, geboren ín t 47 in het -1et wel- Groningse deel van
de Wi1p. In deze tijd van het jaar hebben we het alleen maar over
die "enig geboren zooÍr". Bij Douwe ligt het iets anders. Niks enig,
niks onbevlekt, niks maagd. WeI armoe. Hij komE uit een nest van
veertien. Dat beEekende voor de kinderen; Eeeverdienen zo gauw dat
kon. Voor Douwe was daË na de vijfde klas lagere school
Eerst anderhalf jaar aIs kippenslachter. Toen naar de ESA in Marum.
Beginnend als autopoet.ser. I{ij heeft hier ook het automonteursvak
geleerd. De laatsËe vier jaar, van de tien bij de ESA, heeft hij in

"l(

Douwe

"dG

heË carrosseriebedrijf gewerkt.
De volgende tien jaar -van r70 tot rB0- heeft'hij alle autoschades
gedaan bij de Graaf in Roden. Z'n laatsËe baas was heË autoschadebedrijf Stameco ia Groningenrwaar Douwe aLs bedrijfsleider heeft gewerkt. Bedrijfsleider, jal I^Iànc naast z'n jarenlange ervaring heefg
hij een vakopleiding "autoschade" gevolgd, heeft een lascursus gedaan
en heeft zich laten onderwijzen in het mengen van kleuren ten behoeve

van het spuiten.
Dit al1es was ook voldoende voor de SER ou Douwe de gewenste papieren
te verstrekken om zelf een bedrijf te beginnen.
Hij had ook al een beetje een klanEenkring opgebouwd en heefË toen
in rB9 de sprong in het diepe gewaagd. Van die sprong zijn een grooË
aantal loopgroepleden getuige ger^reesË.
En het gaat goed met het bedrijf. Douwe heeft nu drie rnan personeel.
Grietje, ztr- vrouw sinds '69, is administratrice, Lelefoniste, receptioniste, cafeïsEe en dergelijke.
Als directeur van- het carrosseriebedrijf VeensEra heeft hij zijn top

bereikt.

is nier a11een clublid en clubcarrossier, hij is ook clubsponsor.
Hij zorgt voor en beËaalt onder andere de "KoeEsebloazers" en de volgauEo met muziek tijdens evenemenEen, met aLs Eopper de LenEeloop.

Douwe
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Maar Douwe gaat niet alleen uiEdeukend en spuitend door heE reven.
Ook hij heefe andere, ontspannende bezigheden.
Dar begon aI in de l^Iilp; gymnasËiek en voetballen. Op ztn achtste voetballen en muziek. Nou ja, muziek. Hij liep als "peEiË-tambour-maitre"
voor heE korps uic. Maar al gauw werd hij Èromnerslager. zíjn 21-jaríg
jubileum als tamboer heefr hij al achÈer de rug. Hij is inLussen a1 28
jaar lid van "tt Leekst,er Bloempje". Binnen deze vereniging heeft hij
majoreEtes en Erommelslagers les gegeven.
ook hier heèft hij de top van z'n carrière bereikr; hij is sinds korr
voorzitter van rt Leekster Bloempje.

verder houdt Douwe parkieten en maakt. aL zo'n achL jaar -samen met
Grietje- de dansvloeren in de wijde omgeving onveilig. ztn hobbies
zijn vrijblijvend, maar dansen is verpliche.
Van t78 tot r82 is Douwe 1id geweest van de handbalvereniging Nileto.
Maar op de t,eamsport is hij uirgekeken: bij Ehuíswedsrrijden genoeg
spelers uaar bij uitwedstrijden moest je ze uit de verre binnenlanden
bij elkaar seharrelen.
rn die tijd is hij gaan hardlopen en heefr zich in her prilste begin,
t,oen de loopgroep nog een ongeorganiseerd zootje rías, al aangesloten.
Hoewel er het laatste jaar aiet veel van gekomen is, door o.a. verbouwing van zrn huis, vindt hij hardlopen fijn. Er zit geen dwang achË,er
9n je kunt je er heerlijk in afreageren. IIij hoopr heE dan ook .rog
jaren
vo1 te houden.
Naast zijn boodschap voor een deugd- en deukrijk '94, heefÈ hij
iets; "a1s je ergens aan begint, m.oet je het ook afmaken,'.
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De jarigen

3t-t2 Riek Meyboom

23-r
27-l
29-r

t9-2

Douwe

Veenstra

Aaltje Kiestra

Hendrik van I^Iijk
Rob lloutenbos

Als jul1ie
12 maanden

52 weken
365 dagen
8760 uren
525600 minuten
31536000 seconden
hebben moet,en wachEen. .. . .

it

.....dan mogen jullie .er eens
rustig de cijd voor nemen om
I dag

ë

24 uren
1440 minuten
86400 seconden
JARIG ce zijn!
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KERSTMENU

Droaver in Leek
Serveert. voor u

I

Een uit,ge1-ezer.
KersLmenu
Waarom

niet

met

Een simprle pot
De jaardag van
De zoon van God

Gevierd wordt, maar
Met zalmsoufflé,
Garnal encocktai

wildpf;té,

I

Een hapje kaViaar en blini's,

Een tournedos

0p ztn Rossinits,

"|(

0p hout geroosterde
Forel1en,
Konijnebout net
Cantharellen,

Besproeid met. dure
Franse wijn,
ZaL wel- een eeuwig
Raadsel zíjn.

Bij ieder hapje
Truffelsla
Sterft er een kind
In Afrika.
Een Bosnisch vrouwtje

Daalt in rt graf
Met een slok
UiE uw karaf.

Als hierdóor

uw

Geweten knaagt,
Waarom dan nieE
Een Turk gevraagd

Of een zigeuner
Aan uw dis,
Omdat

het immers

Kerstmis is?
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Een asylant

UiE

Gambia

HeefE die geen rechL
Op Pèche },lelba,,

I

Op ossestaartsoep
Met madeira
En dan een glaasje
Cru Privera?
Í\

Op ganzelever,
Herteham,

Kalfslende en
Rosé van lam

In witte wijn
Gesmoorde haan,
Kalkoen gebraden
Met, saffraan?

Ik denk dat dit
De reden is
Dat, er op aard I
Geen

vrede is:

D wereld hier,
De wereld ginder,

Blijft

het verhaal

Van meer en minder.

8e

Ilier vreet, de mensheid
Zich ongans,

it

Ginds dooft de Iaat.sËe
Levenskans.

de tv telt
Men de ribben
Van duizend kindjes
Zonder kribbe.
Op

Men wordt er
Op vergast:

daagtlijks

De kijkkasd wordt

Tot ribbenkast.

Dit, was dus Droaverrs
Kersemenu

En
al

hopelijk.
het u.

Bekomt,
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Zaterdag 4 december organiseerde de Loopgroep de 24ste Nienoord Crossloop.
Orndat JelIie en Jan Hovinga niet, aanwezig konden zijn, vam{ege verpliehEingen elders, $ras ik toch we1 wat gespannen op de ochtend van 4 december 1993. Want hiermee valt toch een behoorlijk sruk ervaring uir.
Gelukkig hadden ze hun zaken goed voorbereid en zouden de anderen om
8.00 uur bij VEV zijn.
Toen ik om 8.00 uur aankwam, scharrelde Jan dg'Boer al in het donker
rond en na korte tijd verscheen ook PeËer S.
Omdat Koning Winter a1 in november een aantal weken aanwezig was geweest..
en deze juist in de eerste week van december weer was vertrokken, besloten we eerst "de bultt' maar eens te inspekËeren. Alhoewel op sommige
plaat.sen nog een behoorlijke ijslaag aanwezig was, besloten we de buLt
toch maar in heE parkoers op te nemen, na eerst een aanEal maatregelen

te

{

hebben getroffen.

Jan B en Peter S zouden het parkoers gaan uitzetËen aan de hand van
een routekaart die Jan II nog precies had uitgetekend. Nadat ik hun de
route nog eens precies had uitgelegd, gingen ze op pad meË pijlen en

afzetlint.

De inmiddels ook al gearriveerde Jans Meyboom en ondergecekende
zouden dan de st,art en finish gaan verzorgen meË allerlei dundoek.
A1 vrij snel melden zich de eerste lopers, maar deze zouden nog eerst
even moeten wachten omdat de dames van de inschrijving (Alie en Elleo)
om 9.00 uur zouden arriveren.
Inmiddels had ook Jan Broèkema-z'n negoÉie-.van trrlorld Runners ge'iitaleerd.
Toen Peter S en Jan B Eegen 9.15 uur terugkwamen van het uitzet.ten van
het, parkoers, vroeg een wat bezorgd kijkende Jan B of ik het parkoers
nog even wilde controleren. En zelÍs ryet kaartje l-ukte het Peter S nog
om Ëe verdwalen, r"rant het uitgezette parkoers was volledig aan zijn
fant,asie ontsprot.en. Na afzetlint, pionnen en Barkeermateriaal verplaatst en verhangen te hebben, arriveerde ik om 9.50 uur r^reer bij de
kantíne. Hier waren gelukkig aJ- vele Lopers en loopsters gearriveerd.
0m 10.00 uur kon Peter S dan ook een 66 lopers en loopsters ÍíegschieËen,
waarbij opvallend veel afkornsËig uit Hoogezand/Sappeueer.
Niet iedereen schijnt nog te weten dat, de Loopgroep meerdere lopen/wedsrijden organiseerË, \^rant een paar vertwijfelde lopers constateerden,
dat die vreselijke bult er anders nooit bij was.
A1 vrij snel begon Ronald Nihot een voorsprong op te bouwen om die ook
nieE weer uit handen Ëe geven. Bij de dames bleek weer het. NieLapster
talent Alie seiffers een duidelijke voorsprong te hebben genonen.
Na afloop bedankten veer loopst,ers en lopers de organisatie voor het
leuke, maar zware parkoers. A1 vrij snel na de start begon het. namelijk te regenen, waardoor vooral de bul-t als kuitenbreker begon te
fungeren.

in 1994 hebben Iíe dus ieËs Le vieren bij de 25ste Nienoord
die dan op 3 december zaL worden gelopen.

En

Crossloop
Anko

É "Ik ken d,ames dic gebruiken.
Je zict het meteen. De ogen
staan gewoon dol. Het is olsof

ze dwors door
ri,':.. .

je heen kijken."

. . ik

ga onze talent.en ook

diep in de ogen kijken.

i

Leontien van Moorsel
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je zoiers op je verjaardag in
je tuin vindt, dan r.rord je \iran-
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..dat blijkt, ondanks aLLe
goede bedoelingen van Anko.
Een appelboom, want luidt het
spreekwoord nieÈ; t,wíe ztn

lichaam bewaart, bewaart,
geen rotte appelt' ofteweL
"zorg dat je gezond bLijfr,'.

*

r,fl'
f"
;;i

r"l.

.1J

m
I :ÀÀ
EËh

?/

àr^

I

t

q

+-,,^.1 ,

riu(

ZWÖTI

Oogmetlng - Konlaktlenzen

,T

PIËPKE

2)
l_§ËK

ïolherterstraat 16

e§mffi§'t &4m§im,
1

Leek,

ïcl.0§$45-18236

i

elLÍjd in

brr*eginE

I

"."&nroetlrct

rnaar afirachton,
rfiaar van &fl#
Ectrto Ë.a.kkor
§aan re ërattijd in!

ffiffiffiHfum

'

&{oofdstraat S& Tolbort

ïolctoon 0s$4S-1242E

!-eerveilig autorijden bií

Wmmfrmgm§s
ffifr$sm$nmm§
NíTÏAT)

lsaàc v. Ostadestraat
rsÍ.05945-13062

31

/saac v. Ostadestraal 26, Nietap

l'et. 059a5- t 2257
GËA

rls

rHEO,q/Ë

t6ss6rv

Albert Heijn,.
$chreiershoek 3, Leek'

BS-

M

íroq*€He{".rrENc€r{ïFuil

Or

Í!w Il

. 13 $5r AL LaÉ(

Íeí@

06a6. t:oe{

