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LOOPGROEP NIENOORD

trijdsecreËaresse: Jelly

VoorziEter:

Anko Odding
J.P. Santeeweg 86
9312 PH NiecaP
tel- 05945-l 5598

I.jeds

Secrecaris:

Peter Schippers
II.N. Werl,oansEr

Technische zaken:

Land

Leegeweg 6
97 t15 CP Hoogkerk
ce1. 050-565982

26

Boele de Wind
de OIde Ee l8
9362 RC Boerakker
te1. 05945-49936

9744 tlB Hoogkerk
tel. 050-565277

v gs/.Ielly Land
Redactie en typewerk: ea
tc Zuden 157.
9351 LJ Leek
te1. 05945-l5l I I

Penningueester: Jaa Hovinga
Auwemalaan 33
9351 NA Leek

teI.05945-15076

lid; f 60.= Per jaar
icholieren, sËudenten e.d-; f 40.= per jaar
vedstrijdliceutie; f. 28.50 per jaar

Contributie:

gewoon

x de

contributie dient voor de aanvang vaa het

kalenderjaar
x

nieuwe

Ee worden voldaau-

bij inschrijving is eenmalig f 10.= admiuistracie-

kosten verschuldigd.
het lidmaaLschap wordt aangegaaÍr voor de duur van een
kalenderjaar etr wordt steeds voor de duur van een

jaar verlengd,Èeuzijvoor I

november

schrifcelijk is

opgezegd

x

bij overschrijving naar een andere vereuiging dienE
f 15.= administratiekosEen aan de KNAU t'e worden
betaald.

E.n.v. Loopgroep Nienoord,

Girorekening:

282415

Bankrelatie:

Rabobank Leek

Trainrngen:

zondag; Boele de Wind

Kleding:

Leek.

gironurr,-er van de bank; 896815
ir*.= bij de bank van de Loopgroep Nienoord; 385705336

zaËerdag; Anko Odding
woensdag; Jelly Land
sweaÈer

f

broekj

[

f
t-shirt
weds trij dshirt f
e

32.=
16.=
40.=
30.=
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t; konen. Wie v'er*ireteit ae §)ATCOUTSIECC,Td:: ?
iieren senic,ren: Gerrit Vcrcrtman l-r07 06
1991
vet. 1 : Jan de larqre
1. 08. 57
1992
Sp,inne:-rd

toegrezeod.

vet. 2 : Martin v Marewijkl. 15.34
Slbesma 1. 15.52
vet. : Hennie pot
l_. 16.16

Danes senioren: Thea

l:

1992
1992

L992

Irrschrijven kan vanaf 11.00 uur in d.e LTS tot een half uur voor d.e loop.
prÍjsuitrei.kirg is om LZ.L5 uur in de kantine van de LTS.

De

Van onze leden verwachten we

natur.rlijk dat ze of meelopen (kan ook op een
of als w-ijwilliger een hardje
helpen op de <iaq.
A1s je als vr'j.jwi1liger iets wiit doen, neld.t je dan bij
ook kunnen v'e nog'wel nensen gebruiken die mee helpen on n6.o odding.
de affiche en/of
de folder te verspreid.en.De wàensd.aglecien kunnen d.àzen ,*rL.i:óen
bij
Jeiiy Larri; cie zaterdag'- en zord.agiéden t<unnen dezen bii ng., afnemen.
ook dit jaar organiseren
weer een verlotirE. Led.en die ncg een prijs
'íe stellen
ter-beschii<i<ingr-kunnen,/wÍ1len
notiigren-we bij
uii om rJ.eze op
de dagr van de wedstrijd irr te leveren bij Jelty in <1e,Leze
LTS.
Het hoeven Eeen
enonne prijzen te zijn.
kortere afstard

d.an d.e

halve marathon)

Zonder d'e inzet van onze sponsors zou het onmog:elijk
ïrJ. te
orqaniser-en. Het zijn er veien, maar nooit ziji het zijn om de-Een
er
genoeq.
hijzorder wcord van_rr.ank gaat riit naar onze hoof-dsponsor.
carr-osseriebedrijf Douwe .j. veerrstra, d.i.e niet a1ièen geld.
inzet, maer <:,oj.r
vccr
sponsoring zorcrc .
-muzikaie
Ook.de andere sponsors word.eÀ nat_uurli_ik berjan]<t.
Behaive Douwe zijn tot
nu toe Spofccentrun ieek. uni',re Leek, ,:ie FÀEo Lee.k.
advokatenkarrtcr:r- van
Lei.yveld c.s., de Boer supermarkt, sporte*ro.ià Groni.rEen,
siersena,s
i:c'uwbedrijf , ÀÀ.drini'.. coràis Erropa Èc<ien en
d"e surfschcx:i in Eernewor-ide.
nomt in ierjer g'er,rai. .r11en
!t

1

Toepasselijke archieffoto van de tenrr,tye,ailoe
gehouden.

Z

Iieris van Leeuwen

Onze tteminence
grise". Nog geen

meter gelopen

toch al in
krant.

en

de

maaft voor de 7e keer

wotdt,

-3rel-{3hlD

januari 1993: het is weer zover!
jaarlijks
Het
terugkererde evenement in frmord's Morgens on 8.00 uur present bi: de RABO-bark. Na eniq gezoek een plekje
voor de auto gevorden. Bijna iedereen zit al in de Ïn:s, achterin, net een
Zordag 10

schoolreisje. De fanÍIie oddirg laat nog even op zich wachten en dan
vertrek, via Drachten en Fhaneker, naar Ei_qmord.

Arko

deelt intussen de envèloppen

met irrhroud, nunmer

e.d., uit.

De I-oopgroep Nienoord is goed vertegenwoordiqd. tr zullen 14 personen
meedoen aan de halve narathon en de supportersgroep is B naVu:ouw sterk.
Na Fl-aneker is de ]rus vol. Voor ni jn qevoel ri jden we "bi j Dokklrn om" om
FYaneker te konen. De Fl^iese groep wordt toegesproken door de Ëeer Jan

in

I/r.ooistra, de sesretaris van de 5.V. ftlesiard, in een merrgelirg van
onvervalst "Bildtkers" en Nederlards.

fn Qnord aan Zee virdt de chauffeur orgeveer dezelfde plaats orn te
als in het voorafgaarde jaar. Niet al te ver van de Sporthal.
Àilereerst gaan we ndar die Spnrthal voor het sanitaire gebeuren. Daarna
verkleedpartijen in de h.rs. Àarzelingen wat wel of niet aan. Het is niet
kotrd dus wij laten het voor de benen, die vardaag het werk moeten doen, bij
alleen een maillot en dat biÍjkt voldoerde te zijn totdat wij ....nou ja,
dat verhaal komt verderop in nijn epistel.
parkeren

ftr dan gaan Grietje, Trijntje en ik op víeq naar dè Boulevard. Take vergiezelt orrs nog een eirdje. Op de Boulevard staan geltkkig een aantal w.c.'s.
Want we moeten alwéér. Zenuwen of toch te veel gedronken?
We zijn veel te vroeg en dt-rs wachten, een beetje in de beschuttirq. van de
bebouwirg en intussen dreigerde luchten en af en toe een spat regen èn
harde wird. We gaarr zo laai- mogelijk naar het startvak voor de lopers die

zo rord de twee uur lopen, we schuiven nog een ei.rrdje op en staan dan
leldcer beschut tussen de menicfLe.
Dr dan om 12.00 uur de massalé start. l{at een mensenzee voor je en ook nog

achter

orrs.

Het duurt ongeveer 3,5 minuten vóórdat we order het startdoek doorgaan. al
wardelend. In de bocht even een beet-ie draven en dan stokt het weer. Een
paar horderd meter blijft dat rrog zo, "optrekken en weer stilstaan". In het
dorp loopt het vrij qemakkeli-ik, :-e loopt mee met de horde en overal mensen
1ar41s de kant- Orrze supporters kurrnen we niet ontd.ekken totdat we, net
vcrordat we weer in de buurt van de Boulevard. zijn, de families de Boer en
Seiffers zien staan, gesclueeul, en gezwaai en we zijn er a1 weer voorbÍj.
Jammer voor l(ea en Aiie dat ze er niet bij kurnen zi.jn.

fk herl<en ver"schillerde punten irr de route, zo ook bijvc,orbeeld na 5 kn. d.e
fiessehais adn het beglin van de duinen. Voor- veel mannen een sanitaÍre
stop, wij naoeten een tiental meters stapvoets voorvaarts. Er dan begint
voor mijn gevoel het ecl-rte werk. Àf en toe een stuk tegenr+irrl en dan
pr-oberen om een loper voor je te houden. Dat levert echter een zeer
onreg"elmat.igl looptempo op en Trijntje en Grietje "fLuiten mii terug',. l.Iij
zijn met z'n drieërr en líe zullen bijelkaar blijven. Af en toe even omkijken

of

we nog bijelkaar zijn.
Het regent niet en ik ben (.og) best tevreden met m'n twee laagjes onder
het trainingsjack Wat staan er ook nog een mensen in de duinen. De eerste
verzorg-irrgspost op 7 l<n. lopen we voorbij. lfe spreken af om bij het
keerpunt
) in ieder geval wat te drinl<en en ik verheug me op een
, paar
Een paar kilometer vóór rlat punt komen we in open
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ten^ein, het "veld" j,s intussen aardig urtelkaar getrokken en we trebben
geen lopers meer voor ons. Eir dan begint het te regerren, striemend ln het
gezicht. Weterd dat na een paar kilometer het strard wacht, met dan de wird
in de rug, ploeteren we venler. En wat duurt het lar-rg voordat we bij de

e

duinovergiarE zijn.
Bij het keerpunt hoor ik de tijd van de eerste Nederlarder. l,íe stoppen even
om wat te drÍnken, maar helaas, er ts geen thee meer, een paaÏ- slcftken
water is ook qoed.
Ei dan het strard. De zee en de buldererde wrnd achter je. kachtiq! De
eerste paar kilometer denk je : dat gaat goed. Af en tc,e word je genoon
opgetild en Ileegenomen door de wird, arrren een beetje zijwaarts en je vangt
nog neer wird. Het strard is prima, lekker hard zard en we hoeven nergens
door het water. Maar het regent nog steeds en halverwege het traject over
het str-and zijn nijn benen aan de achterkant ijskionoF€n geríorden. Grietje
en Trijntje hebben last van een koude rug. lJat heb ik een spijt dat ik niet
een extra (korte) maillot heb aarygetrokkerrl
Op een bepa.aid moment gaat ons een heuse skiër voorbij, hij wordt voortgetrokken door twee vlieqlers. Gaat behoorlijk snel. Het waait vcr:r'rrijn
gevoel dan ook vreselijk hard. De bordjes met de lo. aarduidÍrq zijn niet
te lezen door al het zard.
Bij de verzorgirg op 18 knr. weet ik een bekert.je thee te benachtigen en dan
weer verder: de laatste loodjes. Af en toe gaan we zo hard en nog zoveel
mannen voorbij dat we ons afwagen "Gaan we te hard, houden we dit vo1?" De
laatste kilometers is afzren, koud en noet eens koud en alleen maar'denkend
aan de finish waar Eartele, mijn jorqste zoon, mrl za1 opwachten. Dat heeft
hij belooft en verhetrgt ure daar^op!
Intussen blijven Grietje, Trijntje en ik bi,jelkaer en we zuIlen gezanenlijk
over de finish qaan, beslrst nièt meer lrchtvoetig ( zo beschn'-eef BÉ voriqg
jaar onze eÍrrdsprint) sjok!<en wij naar l:c,ven. Alhoewel Trijntje vc,or mijn
gevoel nog we1 wat "over'" heeft.
Err ja hoor, lranneer we het duin zijn opoeklommen, in d.e laatste hocht vóór
de f irrish daat hoor ik "ha $errr!"
En toen hadden we voor orrs d.oen een prima ti-iA, twee minul-en sneller dan

vorig jaar: 2.1'1.-JO!
Terug bij de lxs l:esluiten we eerst naar de Spcrthai te gaan. De herinnerÍrg halen, eventueel d.ouchen en rr! ieder glevai verkiedei-r. l'1aar, wat rr,rr1
een dn-:kte. líe staan bij de irqarrg van het zwembad en we proberen order het
draaihek door te krurpetr o& ons aclrter- het aguanr-un te ver1iled.en. Gaat mooi
niet door. We worden verjaag:d (terecht over^igerrs).
In de sircrtl-ra] Ixrrrjererr we rràar de overkarrt tussen verkledemle en zittencle
Eensen door en orrderweg kom je van alles en ncg wal- tegierr, karton, dekerrs
harddoeken, sjaals, sokken, papier' en ardere rotz'-rri. l{e halerr onze liok en
o§er\eggesr. st xe \\es rrèërr se \\ersvrrr»te \bn Èe voet\a\c\ri» \oï j.à.)
zulien g'aan. r)cen we rriet., iret rs al vr-i_i iaat en we zi_in kuu,l. He irerkleden ons op een c,pren piel-lje inidden rn d,e Sportiral. Daarna qaan we rrclg" e'\./en
naar boven. I-re chocoladerielk laat op zich wdchten en Lld.a-r(:rïr ,qa iiq weer.
terug'naar de bu:;, rraar Barteie. i-ti: gaat met cle h_rs &ee naar Icek. Henk
Haak heeft intussen arrler ve]-vc)el'. .
In de }rr-s worden door de Itiezerr de tijden cïeinventariseerd. Jan Kooistra

leest later alie tr:derr oF.
Ïk laat ook een blocnote rorrdgaarr en van c'inze cluJ: vult een ieder de tijd
in en enkelen doerr r1at. voor-zlen van komrrentaar-. zoals:
"Zaterrdag 09.01 .93 2oo km. gleschaatst ir-r Assen" en ',met oorpijn, pijnlijke
knieën, 10 km. miltstee[ era.enz. en dan nq1 1.4'1.0!/ lJ!!" èn ',Giste.rerr
Nieuwjaar:sreceptie van de P.v.d.À. + tcrespratrk van 15-'en 25-- ,,.
D<cuses? Leuk, leuk, maar zc,Llls Ar-r}io later zeclc: "niet {ruwehr-:eren, ze
moeten hardei- 1open"

Nou,

ik vind dat er maar hard

gleloperr

is. Zoals b.v

dc,or Jan Hovinga, maar
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liefst 1.LB.4l
De ardere

tijden zijn

achtereenvolgens:

Peter Hordehrin]< L.25.27, Jan de Jorgr L.27.25, Arko OddirE 1.33.22, Jan
Posthunus 1.U.42, Herk Haak plm. 1.35.00 ( heb ik giegrokt op aanwijzirgr van
Anko), Hans van Leeuwen 1.35.52, Flarn Pops 1-38.10, Clrris Lanxen 1.39.A2,
Boele de Wird L.41,.09, Take van der Velde 1.4L.1-7, Do.rwe Jan Veenstra
L.42.00, Alex Scheedler 1.47.L2, Gerrit Kooistra 1.50.49 ( deze twee
meeg:ekonen met Douwe) en dan Grietje ïlaalkes en Ttsijntje van der Ve1de en
ik, net z'n drieën 2.11.30.
Ïn Leek weer aang,ekomen qaat, op een errkelirg na, de hele gn:oep op aanraden
van Jan de Jong natrr Tast-toe. Daar zijn ze echter niet op een grote groep
berekerrd en we laten vervolgens nog veel langer dan een uur onze spieren
verstijven. Maar eird. goed. aI gloed het eten smaakt pr ina en is niet duur.
hrs gaan we met een volle naag'en een voldaan gevoel huiswaarts.

dit is dan mijn persoonlijk verhaal over "Egmord"
Volgerd jaar weer van de partij?

E1

Àaltje

Kiestra-Venema

Van de redactie
De copy voor heË volgende ilrumer van de Droaver , graag
inleveren voor of uiterlijk op 25 apri1.
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ln Wedloop met 10 hindernissen: hordenloop ! Volmaakt
\ran
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Uitstekende bediening
,,Voor de deur" parkeren
Oók eksklusieve gerechten

.s maandags gesloten.

:

-6AlEernarieve Elfstedenrocht

1993

op de kunstijsbaan te Assen werd. l0 januari I993 de alternatieve
Elf s tedenEochË gehouden.
En jullie zullen wel denken, \.rat heeft daE met ropen te maken?
Nou ja, van lopen krijg je een goede conditie, krijg je uirhoudingsvennogen. En van al die opdrachten vao onze trainer Boele de wind,
daar wordt je ook sËerk van. ['Iant, aan zotn groot
evenement doe je niet zo uraat nee; 200 kilometers,
Alternatieve
500 rondjes en 1000 bochrjes.
je
Daar moeÈ
wel rrat voor geËraind hebben.
Elfstedentocht
Daar gebruikte ik Boele zrn schenats voor.
voltooid
Waut aI die grote sporters hebben ook veel
-Enkele
inwoners van
looptrainingeu in hun progr.Ínma staa[.
.Noordenveld en lyesterkwartier reden afge.
En rs zondags weer naar Egmond aan Zee om
Iopen zaterdag de alÈr-'
de halve marathon te lopen. Daarou had ik
natieve Elfstedentocht
deze keer niet zotu besÈe tijd.
te Acsen. Op het kurct
Vorig jaar I uur 25 minuten en deze keer
ije werden liefet 6«)
ronden (en due 10q)l
I uur eu 38 minuÈen.
' bochten) geschaatst
s1,
Maar denk eraan, ik kom weer terug orn
dat onder Zvya!è om..
deze tijd te verbeteren.
etandigheden.
Jullie horen nog van uij I
De prestatie werd niet al-:

i

leen in lichamelijk, maar
in geestelijk opzicht

ook

Earm Pops

Elfstedentocht.eD., hele of halve
marathons. A1s je wat wil, moet
je er voor traioen. Ilarm pops

noemde het a1.
Alie wil herzelfde en Alie wi1
dat ju11ie de data voor het
trainingsweekend vast noteren;
10, II en l2 september!ll

I

Wie niet op een of andere wijze

aan sport doet, is geen volwaardig

gclcvcrd. Om dc een-tonigheid op het spiegelgladàe

ovaal te doorbreken was
voor een draaiorgel en muziek gezorgd.
Onder de schaalsers, die
de tocht volbrachten,' waI9"_f.R, Kamp uit, Roden,
H. Hooijenga uit Leek en
H. Pops uit Doezum. Ze

waren samen met de ande-'

ren begonnen om één uur.
in de middagen waren om
half tien 's avonds klaar

met de duurproef.

Een

aantal rijders zag de tocht
bovendien als eèn goede
voorbereiding voor de al-,
ternàtieve Elfstedentocht,
op de Oostenrijkse \{eissensee.

mens."
(Kardinaal A.J. Simonis in
Sport lntemational)

.....maar dat we sporten in
de tijd van de l{oogmis, dat
weet-ie nietl

1i.
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RoËterdam Promotie

Phidippides liep in 490 voor Christus zorn 40 kilometer om de
overwinni§ van de Grieken op de Perzen te mel-den. I{e1aas, hij moest
het met de dood bekopen.
Zou hij dat gedaan hebben als hij de beschikking zou hebben gehad
over trein of auto.....?
Wij gaan met de trein of met de auto ergens heen om 42 kiloneter
te lopen. Lopen voor de gezondheid in het algemeen en de conditie
in het bijzonder, of om de dood te ontlopen?
Hoe dan ook, nog even en dan is het weer zo ver. De l3e internationale
marathon van Rotterdam op 18 apriL a.s.
Binnen de troopgroep blijkt er veel belangstelling te zijn voor dit
evenement. Los van Phidippides kan ik me dat voorstellen met zorn
parcours, zorrt organisatie en vooral zorn stad.
Een schitterend sne1, v1ak, geasfalteerd en verkeersvrij parcours.
Ja, zelfs het snelste parcours ter wereldl
De organisat,ie; I2 kilomeÈer dranghekken, 1200 vrijvilligers,
2 helicopters, 90.000 plastic bekertjes, 100 EHBO-ers, 2.000 kilo
bananen, 60 masseurs, 12.000 liter isostar, 400 politie-agenten en
ga zo maar door.
En dan die stadl Oe Stichting Rotterdan Marathon biedt ju1lie een
prachtige wandeli.ng voor nog geen gulden per kilometer (voor KNAIleden). Kijk eens rond tijdens je loopje.
Te beginnen voor de sËart, als je toch doelloos in je vak staat te
wachten. Zie eens naar links; twee gebouwen die de Duitsers in t40
hebben laten staan, heË stadhuis en heË postkantoor.
Na de start heb je in de file tijd genoeg om (rechts) de fraaíe
lijnen van de Bijenkorf te bewonderen met daarvoor het plastiek
van Gabo
Na zorn twee kilometer loop je op de Boompjes; links schitterende
kantoorpanden met vlak voor de spoorbrug de Willemswerf, een kantoorpand met een wigvormige verbreding.
Onder de spoorbrug door, rLa zotn drie kilomeËer, zíe je links het
Witte lluis. Lange tijd het hoogsLe kantoorgebourr van Europa met nog
echt dragende wanden. Ga op de Maasboulevard wat rechts lopen.
Je hebt dan een prachtig uitzicht over de Maas tret de oude wat,ertoreÍr in de verte.
Na de vijf kilomeËer krijg je de eerste verzorgingspost. Over de
plaats hiervan is goed nagedacht. Precies op de hoogte van (rechts)
het Brainpark, een bedrijventerrein.
Als je op het keerpunt op de Hoofdr"reg, vlak voor de I0 kilometer en
verzorging, afloopt, zíe je recht vooruit heË mooiste overdekte
winkelcentrr.rm van Rotterdam, de Oosterhof I E1-1y van, Hulst Eraint
hier 's winËers lekker overdekt. Kijken, hè!
Na het Kralingse Bos krijg je Crooswijk. Het lS-kilometer-punt ligt
midden in deze laat l 9e-eeuwse arbeiderswijk. Let eens op het
goede voorbeeld van stadsvernieuwing in deze, nu multiraciale wijk.
Dat kan nog best na 15 kilometer
Op naar de Willemsbrug. Hoog? Ja, een architectonisch hoogstandje
deze gewaagde constructie.

-.
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via hec Eiland op naar oud-zuid. Kijk hier vooral naar de vooroorlogse architectuur en niet naar a1 die koffie-shops. Hier de 20 kilometer
en tijd voor een verfrissend shoc.
Tussen de halve marathon en het 25-kilomeEer-punt zíe je links het
scadion Feyenoord. Gereedgekomen in r936 en niet meer qreg te denken
uit heE Rotterdamse stadsbeerd. Het herbergt een club van die naam
en-.... -..van naaml I sta daar eens even bij stil en niet alleen bij de

verzorging op 25 kilometer.
Dan door het nieuwe zuid. Een gedeelte van Rotterdam dat gebouwd is,
rusrhreg tussen t50 en t70. Let vooral op heE verschil in bouwstijlen.
Dat kan nakkelijk, wane je stopt toch al bij de verzorgingsposten
op 30 en 35 kilometer. Eier ligt heÈ Barrlehíen van Rotterdam.
voor anderen.
via Maastuunelpleiu en Brielselaan weer richting willemsbrug. Kijk
eens links rraar aI die activiteit,en ia Maashaven en Rijnhaven. Tenslotte wandel je daar niet iedere dag.
Het 40-kilometer-puot vlak voor de willensbrug en een laatsÈe borrel
voor de finish. A1s je nu boven op de willensbrug loopE, geniet dan
eens van die schitterende moderne sky-line vaa het, truiaigà Rotterdam.
Mec het zout iu de ogen wordt het nog mooier en onuitwisbaar.
wanueer je gaat aanzett,en voor de laàtste 500 meÈer, kijk dan met
enige eerbíed nog naar rechts, rraar het oudste staudbeeld van NederIand, naar Erasuus. Erasmus, de bekendste Rotterdanrmer op André van
Duin na.
A1lemaa1 een prett,ige wandeling.
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-l lMidwintermarathon te Apeldoorn

Uit de stapel folders die werd uitgedeeld te Egnond, werd tijdens
de terugreis besloÈen massaal 6 februari deel te nemen aan de
Midwintàrnarathon te .Apeldoorn. Vooral "de Asselrond e" var- 27 ,7

kilometer werd een goede voorbereiding op Rotterdam gevonden.
van l816 kiloroeEer behoorde tot de mogelijkheden
voor de niet-deeloemers aan Rotterdam.
Zaterdag 6 februari j.1. stonden er ou 8.15 uur welgeÈeld 2 supporters,
3 autots en 9 lopers klaar voor vertrek.
Anko loodste ons rustsig (precies 120 kn) naar Apeldoorn toe.
Het parkeerterrein van een kazerne werd onze tropenluchtkleedkamer".
(Gelukkig had het Nederlandse leger weekendverlof.)
De start van oÍrze lange-afstandlopers ïlarm, Jan de J en Hans was
on 12.00 uur. Voor een verslag van rrde Asselrondet' kunnen jullie
bij één van hen terecht, daar onze starÈ reeds een half uur eerder
was. Grietje, Trijnie, Anko, Wim, Kea en ondergetekende startten
om 11.30 uur voor lBr6 kilometer onder triesËe neersomscandigheden.
We werden voor het startschot van al-1e kanten ge\Íaarschuwd voor
het zgn. "vaI"splatrt in het laatste gedeelte van het parcours.
HeE eerste stuk ging vrij genakkelijk, bergafwaarËs, uraar aan al.
het goede kwam ook in dit geval- al snel een eind. Zo af en toe
moest er aardig geklournen worden, oog voor de mooie omgeving heb
je dan ook nauwelijks. De meningen over de zwaarte van heË parcours
liepen uiteeq van het was goed te doen tot hets hras zÍraarder dan
Nijmegen en Egmond. Het moeilijkste gedeelte zat hem in "de Apenheul"
(geen aap gezíen), met daarin het zgn. rrva1splat".
Na drie penicilline-kuren, minder Èrainen, nog steeds hoestend, was
ik redelijk tevreden over nijn I .31.32.
De overige tijden ïiraren: Ilarm Pops 1.53.30, Jan de Jong 1.53.39,
Hans v Leeuwen 2.O3.30 (27,7 kilometer).
Anko Odding 1.21.32, Kea de Boer 1.36.03, Grietje Waalkes en Trijnie
vd Velde 1.48.04, Wim Ligthart Schenk 1.48.24. (18,6 kilometer).
Om ongeveer 19.00 uur eindigde deze -ook \teer gezellige- "Nienoordfamiliedag" na een etentje in "De Klaver" te Niebert.
Ook voor deze dag geldt weer: "De thuisblijvers hebben we1 weer wat
De Mini-marathon

gemistrr.

Alie

....en om het missen van hoogtepunÈen te voorkomen, roept Alie
jullie nu a1 op de data van het Ërainingsweekend (10, ll er 12
september) in je agenda Èe noËeren. (ave)
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Trainingsschema marathon Rotterdam

8€ herstelloop + I uur
9-3 training I l' uur (kern) 5 x
r 0-3
duurloop 15 kn
lr-3 trainíng I I uur (kern) 6 x

tt4
r
r
r

l

3-3
4-3
5-3
6-3

B

min, p 4 nin

l.2OO m, p 600 n
duurtroop 18 kn
duurloop 15 lcm
duurloop + 35 lm, na iedere 15 min, 2 min versnellen

als 8-3
training l| uur (kern) vaoaf 1000 n tla
met l00mverhogen, p 6min

1500 m telkens

t7-3 duurloop 15 lcm
r 8-3
15 min inlopeo, Ëempotuurloop van I uur, 15 min uitlopen
r 9-3
duurloop 12 kn
20-3 lange duurloop 2l uur
2t-3 eraining Nieaoord (kern) 5 x 400n, 5 x 1000 u
22-3
23-3
24-3
25-3
26-3
27-3
28-3

29-3
30-3

3r-3

a1s B-3
duurloop 18 kn

duurl-oop l0 - 15
duurl-oop 18 kn

km

rustig 8 - l0 km joggen of rustdag
duurloop 25 km of Leekster Lenteloop
30 min ialopen, l0 x 5 min, p 5 min, I0 - 20 min uitlopen
a1s B-3

training

12!

uur (kern) 3 x

duurloop + lB kn

r-4 training ft uur,

2-4 duurloop l0 lcm
3-4 duurloop 3 uur, 3
4-4 training Norg
5-4
6-4
7-4
8-4
9-4
I 0-4

15 min

2000 m,

volledig herstel

inlopen, 3 x 15 min wedsÈrijdtempo,

x Lettelbert rond (start 8.30 uur)

a1s B-3

training It uur (kero) 2 x

duurloop 15 kn

5000

m

trainíng lt uur (kern) 8 x 5 min climaxloop, p 5 min
duurl-oop 20 - 25 km
duurl-oop 15 kn (hee1 rustig)
l1-4 duurloop 3l uur, na iedere 15 nin lichte climax van 3 nin,
t2-4
r 3-4
t4-4

p 15

a1s 8-3
duurloop duurloop 18 km hierin I x 3 en 6 min versnellen
duurloop 25 1o sËrak tempo

t5-4 12 km rustig lopen
t6-4 l0 km rustig lopen, massage en veel oefeningen
t7-4 rustdag of 5 kn joggen
tB-4 maraËhon Rotterdam

802

min
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Wedstrij duitslagea

'Cross in Ter Apel op 12 deceuber 192. Ilans T, 9500 n in 30.59 min.

in de tledderbergen op 26 december. Diemer 1.19.03,
Peter H 1.24.01, Gerard 1.25.42, Rob Ií 1.28.29, Ginus 1.38.25'
Jan de J 1.23.58, Eans v L I.30.07 en Anko in 1.32.54.
Halve marathon

Op 23 jaouari t93 een cross in YhorsÈ, 10,8 km. Ilaas
Diemer 4I.10 min en Gerard 46.25 mLo,.

Acht km l{ondsrugloop in

Errmen

T 37.43 min'

op 30 januari. Dieuer 31.37 min en

Gerard 34.36 roin.

De jarigen

I

maart

l9

maart

8 maart

Jan Hovinga
Ad van Es
Hans van Leeuwen
Sint Joseph

Als 't helder is op SinÉ Josephdag, een goed jaar meÍr

verwachten mag.
25 maart Geert van de Broek

Maria Boodschap
A1s Maria Boodschap schoon en helder is vóór zonsopgang,
komt er een vruchtbaar jaar.

3 april Je11ie

Land

I april
I 3 april

Hans Bakker
Henk Bouwland

20 apri 1

Rob Amesz

I

lB apri 1 Bertus

Vos

24 aprí1 Jan van der Kaap
26 aprí1 Siep Schepel
voor de resÈ, maar: de heiligen hebben het op die
laten afweten. Ondanks dat, toch allemaal gefeliciteerd.

Janrmer

dagen

.....ja A1ie, die uhhhhh, die wi1 uhhh, ja sorry aaar zíj uhhh..
hebben jul1ie misschien toch eventueel, mogelijk toch nog de
daEa voor het trainingsweekend genoteerd? Ja uhhhh, Alie wiL
graag op 10, I I er 12 september ....Alie hè....
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Even voorstel-1en

O, o, Den Haag, mooie stad achËer de duinen
De Schilderswijk, de Lange Poten en het Plein
O, o, Den Haag, ik zou met niemand r,rillen ruilen
Meteen gaan huilen
Als ik geen Hagenees zou zíjn.

Dit keer haal ik

een Hagenees voor heË voeÈlicht. Geboren en
getogen. Geen breed-bek-kikker, nee, een zeer bescheiden Ilagenaar.
Ook die zijn er!
Wie dan wel-..
.? Hans van Leeuwen.
Hans

in'47

Maar

ja,

geboren, komt uit een katholiek gezín van -voor die
bescheiden omvang. Pastoor of geen pastoor, één van iedere
soort vond de ouwe van Leeuwen voldoende
Hans groeide op in het Statenklsartier. Ging daar naar school en
zat op de Padvinderij. Behalve gymnastiek op school, rÍerd er in die
tijd weinig gesport door de jeugd. ALs kleine jongen al wilde llans
graag buiten in de naËuur zíjn. En via de Padvinderij werd daaraan
voldaan. Fijn kamperen in de duinen rondom Den Haag.
De rang van hopman heeft-ie niet kunnen bereiken. Bij patrouilleleider is hij blijven steken.

tijd-

Hans werd ouder. Zortt

belangstelling.

jaar of zest.ien.

En

hij kreeg andere

Sixties. Flower-power en de BeaÈles. Keerpunt in de
eeuwlgheid.Tijd vaa wereldhervormers en hrjmelbestormers. Dus Hans meel
Zich onmetelijk voel-end, scheurend door Den llaag op zttt zr,rarte Puch
met zweefzadeL en hoog stuur
Na deze ruige tijd keerde de rust Ëerug..... hij leerde llenny kennen.
In r70 zíjn ze getrouwd en gingen een eerzae- leven leiden in Delft.
The Swinging

De serieuze kanË van Hans besËond uit MItrLO, Handelsdagschool, HBS en
Sociale Academie, richting maaËschappelijk werk.
UiEgestudeerd of pas getrouwd, het bleef de minister van Defensie om
tiet even. Hij moest in dienst. Hier kwam de zestíger-iaren-geest \"reer
even t.erug. Als een ouhrere flower-power-kabouter zette hij zich af
tegen gezag. Hij wilde geen officier vorden en heeft ztn tijd verder
doorgebracht als soldaaE bij de Verbindíngsdienst.

t'

Na zijn militaire dienst (in '71) richtte Hans ztn blik op nog nier
ontdekËe verre verten; Groningen.
Daar ging hij wonen, werken en studeren.
Itlonen in l^Iarffum, werken als maatschappelijk r^rerker en studeren voor
andragoloog. Voor r^7at...? Andragoloog!'Oat is iemand die zich bezíg
houdt met veranderingen in kleine tot. grote groepen. Gezinnen, sauenlevingsverbanden, verenigingen, grote organisaties.
In rB0 was Hans klaar fiet ztn studie. Twee jaar lat.er dan normaal.
Maar dat zij hem vergeven, zeket als we bedenken dat-ie daarnaast
een volledige baan had. En een volledíg gezít; \íant dochter Rikkie
werd in 174 en zoon Wouter in r77 geboren.
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Hans is ook varl woonplaats en werkgever veranderd. I{arffr:m vonden
Hans en Ilenny wat kalig, tikkie winderig en te veel verre verteÍl.
Ze zíjr toen naar Roden verhuisd. Hans is gaan werken bij de Stichting
voor Opleiding tot, Sociale Arbeid (SOSA). Een stichting die mensen
opleidt voor sociale dienst, gezinszoÍg, ouderenwerk e.d.
Hij coördineert op dit uoment vier opleidingen voor Eaatschappelijk
werk en dienstverlening. Hij is nu meer onderwijs-ranager dan
onderwij s-gever.
gevonden om toe te geven aan
de bergsporË. A1 zotn 24 jaar in de ban. van wandelen
klinrmen, he1m, Èour^r, pikkel , stijgij zers.
Maar Hans merkte dat hí-j lucht/conditie te kort kwam voor lange wandelingen en kli'rmen met rugzak. Hij is toen gaan hardlopen. Eerst op
eigen houtje, toen bij het 'rGemeente-c1ubje" op zatetdagmorgen en
in 186 bij de voorloper van de Loopgroep
Verder "lauft-ie 1aag", fieËst a1s tussendoortjersamerr met Siep en
Jan llovinga, Luik-Bast.enaken-Luik en doet aan lange-afsÈand-wandelen.
Een aantal keren per jaar l-oopt hij net een vriend drie dagen achter
elkaar door Nederland. De echte padvinder komÈ dan weer in hem boven.
Overdag zotr. 4O kílometer wandelen, dan een ondoordringbaar bosje
opzoeken en wild kampereu.
Hans

heeft naast a1 die studies nog tijd

zijn grote passie;

De resÈ varl z'n vrije tijd gaat op aan fotografie, het begeleiden
varl ztn zoorl naar landelijke zeilwedsÈrijden en voor secretaris
spelen bij de Stichting Loopsport Leek. Dat laatste vergt veel tijd,
zeker in de periode vlak voor de LeeksLer Lenteloop.
Wat doet nou zorn secreEaris, vraag ik hem. Nou, naast het bijwonen

van de diverse vergaderingen, is het verzorgen van de correspondentie
de grootste k1us.
Bladen en kranten moeten worden aangeschreveÍI om bekeodheid te geven
aan het loopgebeuren. De gemeente en provincie moet.en vergunningen
afgeven. Bewoners en boeren (let op -heÈ verschil) in eÍr ou heË landgoed Nienoord moet gevraagd worden, rekening te houden met de wedstrijd.
Masseurs en Rode Kruis moeË om assistentie gevraagd worden. De KNAU
moet het een eÍr ander hreten, sponsors moeten hun rekeningen betalen
en de lezers van de Droaver wi11en op de hoogte blijven (zie elders).
Dus schrijfwerk genoeg voor Hans.
Maar hij moet nog even kwijt dat zorrder het uitstekende draaiboek
van Siep, de taken van de bestuursleden veel moeilijker zouden zíjr' )

rk heb hem maar niet gevraagd of het hem bevalt bij de Loopgroep
Nienoord.'AIs je a1 zo Larrg,meeloopt en zoveel aetiviteiten ontplooit voor het moment suprème (de LLL) dan leidt dat geen twijfel.

Ad

-t 6Sex en sport

De vraag of 'sex voor
de wedstrlJd' wel of nlet zou
moeten worden gepÍaktiseerd, houdt alJaren de
gemoederen van menlg sporter en trainer bezlg. Van de
bokser Muhammad All ls
bekend dat hlJ zich weken
voor een gevecht onthleld
van enige sexuele omgang.
Tudens het EK voetbal ln.Zweden was het de Duitse voetballers ten strengste verboden hun echtgenotes te ontvangen in het trainingskamp.
Toen een plaats ln de finale
was veiliggesteld, werden de
vrouwen alsnog toegelaten.
Vervolgens verloren de Duitsers de eindstrljd en werden

sexueel verkeer. Een verklarlng voor de prestatls/ermlndering van de mannen ligt
mogeluk ln het vrukomen ln
het lichaam van endorfines bU
sexueel verkeer. Endoíines
zljn oplaten die het lichaam
zelf aanmaakt Ze hebben een
p|jnstlllende werkhg en geven
bovendlen een banredigend
ganoel. Hlerdoor zou de motivatle danig kunnen worden
verminderd. Qorolg: slechtere

tweede.

prestatles.

Volgens de uitkomsten
van een onlangs uitgevoerd
wetenschappelijk onderzoek
is dat niet verwonderlljk. '5ex

voor de wedstrljd' kan de
sportio/e prestaties van mannen na mellJ'k verslechteren.
Onderzoekers kwamen tot
deze conclu:ie nadat zlj de

uit

prestatles en gewoonten van
een groot aantal sporters op
het gebled van sport en sex
hadden onderzocht. Opzienbarend was het resultaat dat
de vrouwellJke sporters Juist
beter glngen presteren na

Dat de onderzochte
vrouwelljke sporters julst
beter glngen presteren, kan
erop wUzen dat er bij heh
geen endorfine vrljkwam. Of
dat met de kwaliteit van het
sexueel verkeer te maken
had, vermeldden de onderzoekers niet...

trody-Trend

(jaargang

3, nr l)

| "lk ben eruan overtuigd dat sex
kort voor de prestatie niet gezond
is voor een sportman. De beste
soigneur van de wereld, Gust Naessens, zei letterlijk: 'De poepers

vallen eraf na.200 kilometer.' lk
heb sex uitgeprobeerd in de Ronde
uan ltalié en dat is me zuur opge-

'broken."

(De Belgische ex-wielerprof
Roger de Vlaeminbk in Humo)

|

"ln het peloton wordt veel te ieel
over sex gepraat en het veel te
weinig gedaan:'(...) lk heb .nooit

nadelige gevolgen van een vriipar'
tij voor een wedstrijd."
(Ex-wielrenner Gerrie Knete'
mann in Wieler Revue)'

en niks gaan uitproberen voor de marathon van Rot.terdam, hèl

Voor dc laatstc licer
.....Àliel
0p 10, ll cn l2 septcnber l<.omcn wc allcrnaal
ons trainingsr.reekenC.
En tegen die tijd geen uitvluchten!
(ave)
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Lrledstrij dkalender

6-3 Blikkringloop

Lionitas

Leeuwarden

6-3 Indoorvedstrijden

Start '78

Steenwijk

7-3

NK

Athlos

Harderwijk

l

3-3

Lenteloop

ATC I75

Haren

l

3-3

Twintig v Alphen

AAV '36

Alphen ad Rijn

Athleta

Grouw

De Sperwers

Ermen

AV I55

Heereveen

cross senioren

r4-3 Merenloop
20-3

Lenteloop

20-3

Indoorweds

20-3

Ploegentij dloop

SV

27-3

LEEKSTER LENTELOOP

LOOPGROEP NIENOORN

3-4

trij

den

Friesland

City-Pier-City

3-4 Estafette, 4x5

Dokkum (7 pers.)
LEEK

Den Haag
km

Lionitas

Leeuwarden

Groningen

4-4

SNS-1oop

ARGO

I

0-4

Uurloop

ImpaLa

Drachten

r

0-4

Stratenloop

De Sperwers

Nw

Jahn

Stadskanaal

12-4 Klap tot Klaploop

t2-4

Zestíg van Texel

t2-4

Omloop

tB-4

v Geesteren

'77

1l-

Dordrecht

Texel

Stevo/Sisu

Geesteren

MARATHON

ST MAR.

ROTTERDAM

24-4

Halve marathon

St Mar Leeuwarden

Leeuwarden

2s-4

Sportshoploop

Aquilo

I{inschoten

30-4

City-1oop

GVAV Rap.

Groningen

30-4

Noord Drente loop

AAC

30-4

Oranj eloop

De Sprinter

ROTTERDAI"Í

f6l

Norg
lIeppe1

Specraalzaak in

Tàssenhuis

woninginrichting
en

DONKERBROEK

slaapkamers
De llum 50

TASSEN
SPORTTASSEN
KOFFERS
PORTEMONNEES

- l€ek - Te[ 12333

KOtrTT

Tolberterstraat 18 - LEEK - Teleíoon 12246

Q{fE

restaurant-slijterij ;1DB

WAAG"

. SÍeenolle inrlÍting - Ruime parkeergdegenheid
. S@ialileit Drertse ldfietaíd in srfl
' . TaalaccoÍnÍooddtie \aÍl 20 tot 500 personen
. Catering service: verzorging van dranken - hapjes baÍbecue - cornplde dners rroor alle fee$en
en gdegenheden
JP. Santeerrreg 15, NlEf,AP, teleÍoon 05945-12563

U HEBT 'N
IDEE

WIJ DE TEGELS.
WIJ HET SANITAIR

TEGELCENTRALE TOLBERT
Te1. O5945-L5782
Leuringslaan 40 - Tolbert

over tegels of sanitair
alvorens met ons van
n te wisselen,
BV gedachte:
Dat kost niets en I-ë1'
vert vee 1- op. yerfrissende ad viezenreeu unieke ko I.Lektie etc.
en. . zeer gunstige pRfJZEli! ! ! ! !
r

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

ïIíEREI.D }IATUU R TOI{DS

sporlcentrum

ATEXSTAAL'

o

ot

De Dom 38

- IEEK

TeI.05945-128120
o
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HEMA

LEEK

De normaalste zaak

Albert Heii n ,
altijd in beneging I

wmdewereld..

HEMA

LEEK
.:'

\

De normaalste zaak

Albert Heijn,.
Schreiershoek 3, Leek'

E

van dewereld.

i

