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Van de voorzitter

heb
Vandaag, zaterdag 25 juni. Omdat ík'a1 een week te laat ben,
ik uij vast voorgenomen om nog ttsnèl" even ieLs voor de ttDroaver"

te schrijven.

De dag begint 's morgens vroeg met de zaterdagtraining. Het zal
volgens het KNMI ongeveer 30 graden worden. Dus maar een rustige
duurloop op het programna. Omdat niet iedereen het parkoers kent,
blijven r{e rnaar op Nienoord. nlijft iedereen lekker in de schaduw.
Toch zijn er een aantal die bijna door de warmte bevangen worden.
Omdat er die dag zorn 1500 glnnnasten met spelletjes bezig Eoeten
zíjn, pas ik het parkoers ter plaatse maar veer aan om zo weLníg
mogelijk gehinderd te worden, maar dat valt flink tegen.

's Avonds wiI Alie gaan barbe,qren vanwege het mooie hÍeer, dus worden
er een aantal meeëters uitgenodigd. Tegen de tijd dat het feesE
kan beginnen, is de temperatuur behoorlijk gekelderd en de wínd
omgekeerd evenredig toegenomen. Men wil dan ook liever niet te lang
buiten zitten en blijf ik mer de troep zitten.
Zondags is de temperatuur weer behoorlijk gestegen, maar kent
Boele geen enkele clementíe, behalve voor een paar bijna-bejaarden.
De rest van de dag en de maandag veel corrigeren, want er moeterL
r^reer zo nodig rapportcijfers geproduceerd worden.
Voor de dinsdag heb ik een fietstocht uiLgezet voor de school.
Omdat een aantal "lieverdjes" liever gingen zrilelumen tijdens de
fietstocht, moesten die als vermist worden opgegeven' wat verder
de hele dag kostte om ze weer op te sporen.
t
s Avonds de caravan weggebracht, r^rant op woensdag moeten we t/eer
zo nodig drie dagen op kamp. Op de camping zijn een aanLal ouders
bezíg grote bungalowtenten op te zetten. Ze maken ons complimenten
dat we dat al1emaa1 voor hun lieverdjes organiseren.
Na de camping snel langs de wínkelier om de kar op te halen die
om zeven uur al klaar zou staan met boodschappen. Om negen uur
stond híj echter nog 1eeg, zodat ik zelf maar \^Ieer een uur ga
slepen. Sjouwen met fris, blik, bonen en bal1en gehakt.
Woensdagmorgen moet ik met de fiets via school naar Molenrij om
de jeugd te begeleiden en andere collegars's avonds weer naar huis
moeten en dus net de auto moeten komen.
Juist r^ranneer ik de deur uit wil gaan, breekt er een zwaar noodweer
uiE wat de fietstocht er nog dreigender uit laat zíen.
Omdat de hele weg verder tegen de sterke wind in gefietst moet
worden, daalt mijn stemming behoorlijk. Na eerst een leerling
uit een meters diepe sloot gehaald te hebben, waarbij voor- en
achterwiel ongeveer 20 centimeter ten opzichte van elkaar uit
het lood staan, moet er behoorlijk geimproviseerd worden.
Wanneer even later trrree leerlingen tegen elkaar botsen, blijf
ik met drie fietsen achter, iraar geen leerling meer op te vervoeren
za| zíjn.
Nadat de leerlingen in het piepkleine winkeltje alle chips en cola
hebben ingekocht, blijven wij rnet grote pannen aardappelen, boontjes
en gehaktballen zítLerL. A1leen de appelmoes is nog aan de leerling
te brengen.

-3Wanneer rs avonds getracht wordt de camping tot"Molenrijse rustrl
te brengen, begin ik de complimenten van de ouders op de camping
door te krijgen. Zij hartstikke blij dar ze ze konden slijten en
ons met, onoverzichtelijke bungalowtenteÍr opzadelen, waar veel
leerlingen in kunnen, maar waar zeLfs een dictator geen rust in
zou kunnen scheppen. Het duurt dan ook niet lang of het buurtcomit6. komË melden dat de hele buurt uit de slaap wordt gehouden.
over onze nachirust hoor ik ze niet. wanneer er niet heel snel
rust kan worden gegarandeerd door de, in de ogen van de woord-

voerder van het buurtcomité c.q. aktiegroepr op alle fronten
falende kanpleiding, belooft hij ons de politíe te zurlen sturen.
Omdat nijn collegats eerst wacht zullen lopen, besluit ik om
drie uur tuaar van wat nachtrust proberen te dromen.
Ilelaas word ik om vijf uur a1 weer wakker van schreeuwende leerlingen en -hoe is het mogelijk- snurkende leerkrachten. Natuur1íjk probeer ik dit zootje ongeregeld direct weer tot rust te
brengen, wànt, daar ben ik bang voor, krijg ik niet één aktiecorrité, maar het. hele dorp, voorzien van harken, schoffels en
rieken op de veel te kleine camping met veel te weinig voorzie-

ningen.

Tijdens de, op de donderdag gehouden, kanotocht van maar l7 kilometer, wordt de kritiek van de leerlingerr \^reer genadeloos over
mij uit gegoËen. Bovendien krijg ik veel commentaar dat het veel
te \./arm is en dat de weinige r,rinà uijna niet te overwinnen is.
omdat rs avonds tijdens de barbecue er weer veel kriríek is, of
ze hoeven of mogen geen varkensvlees, begín ik de nacht al weer
te vrezen. Natuurlijk wordt dit een copie van de vorige nacht.
op de vrijdag staat er een wadlooptocht op het prograutrtra. waarschijnlijk omdat men alle aardgas uit de bodem heefr weggehaald,
zakken ze tot aan hun kruis in de víeze vette klei van de I^laddenzee. wanneer na onderzoek van de klei blijkt, dat er zeer veel
beestjes in deze klei zíxten, wordt de leíding Íreer door hond.erd
van die, volgens hun ouders toch zulke leuke, kornuiten onder
vuur gelegd, vergelijkbaar met de kracht van exploderende scudraketten. Mijn enige hoop om dít te overleven, is de gedachte
dat ik ze over enige uren \{eer bij hun ouders kan afleveren.
Na aankomst hoor Lk ze t.egen hun ouders zeuren dat: al1es te
ver was, het weer te warm of te koud was, het eten niet te pruimen
!/as en de winkel geen cola en chips meer in voorraad had. En last
but not 1east, ze waten zo slaperig dat ze zeker twee dagen .en
nachten achter elkaar door konden en gingen slapen. waarom dan
pas, dacht ik nog bij mezelf.
Toen ik mij tenslotte richting Alie sleepte, bedacht ik rnij daE
er maandag opnieuw een schoolreis van drie dagen gepland staat.
op de radio hoorde ik dat de formatie van een paars kabinet was
mislukt. De PvdA vond dat onderwijs wel kon bezuinigen, terwijl
de wDrde vrao-ers wilde korten. rk weet niet waar ik nu het meest
mee zít. Dit onderwijs kost me zeker de kop en dan kom ik toch
in de wAO. I^Iat ík daarom nodig heb, is een echte onderwijsvakantie
en de kwalíteit die deze zal moeten hebben, wens ik een ieder
van ju11ie toel
( rk meen dat ik me in het verleden we1 eens iets minder positief
heb uitgelaten over onderwijsgevenden. Dat trek ik bij deze
allemaal in. -ave-)
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tuursmededel ing

De vakante plaaEs van sekreE.aris is inniddels opgevuld.
Kea de Boer heeft toegezegd daÈ ze d.eze Èaak wel op zich

wil

nemen.

Het bestuur is hieruee uiteraard erg blij en zulIen haar kandidaEuur zeker op de algemsns vergadering op de agenda plaagsen om
het ook formeel te kunnen laten bekrachtigen.

Nieuw

lid

IIij loopt al euige rijd mee, inaar per rjuli is hij officieel
fid; Jan Klungers, Heidehoek 7, 9354)0 Zevenhuizen.
Welkom Jan en een fijne rijd bij de loopgroep!

Midzomer-impressies

Zorn vijftien doorzetters verzemelden zich (soms aarzelend)
op het afgesproken monenÈ. Het \íeer rÍas "Ho1laads", d.us regen,
storrtr, enfiu, je weet heE we1 .
rn het donker, soppeud door de Bakkev§nster modder, Eet behulp
van enig kunstuatig licht, zochten rÍe oaze koers. Ond.erbroken
door zo nu en dan een test. op de gemiddelde groepsintelligentie,
kwamen we uiteindelijk Eerug op de parkeerplaaÈs.
De broodjes, koffie en dergelijke gingen er.daarna goed in. De
groep bleek in staat de vooraf vereiste minirrumprestatie te
leveren. Daarmee bevestigend dat de gemiddelde Nienoord-loper/
loopster een aanvaardbaar niveau bezít.
PretËig om je daartussen Ee bewegen.
René en ik vonden heE plezierig om te organiseren en waard.eerden de doorzettingscapaciteit van de deelnemers.
Achteraf is het goed Ee constateren dat blessureleed niet optrad.

Mooi ueegeuomen dus.
wellicht goed oor een dergelijk gebeuren in de Ëraditie op te.
rremen. Graag onËvangen we reakties in dit verband.
0 ja, de penningmeest,er wordt ook nog iets rijker ars gevolg
van de juiste spanning tussen inleg deelnemer"
"r, "p""r.zaaÍn
inkoopbeleid.
Mede namens René, deelnemers, bedankt

voor je inzet

:

Bé Bosman
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Van de redactie
Een strak blauwe hemel of hondeweer
Een luchEig topje of warme rrui
Een zomergevoel of loodzware melancholie lEl
Een wijde short of saldo-rekorr
gÀ
Een azuurblauwe zee of vervuilde zee
Een factor I0 of huidkanker
Een pina colada of warme chocola
Een verleidelijk decor of troosEeloze aanblik
Een linnen doorknoopjurk of lekke tenr
Spelende kinderen of jankende joug.

@

E k.'I

het ook zij, na veilig bruin, veilig vrijeq ook rnaar
veilig thuis.
Alleuaal een preËtige vacantiel
Hoe

weer

al die leuke vacantie-verhalen eu verslagen vaÍI
(buitenlandse) wedstrijden wil ik graag ingóleverd
zÍen vóór of uiterlijk op 28 augusrus.
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ROTTERDAM 1994

Weer had ik zo daE onbesEemd verlangen, dat heilig moeten. Ik richtEe
mijn blik naar het westen, knielde en murmelde wat gebeden. Ik moest
en zou weer naar die heilige oorlog. Ik laadde wat medestanders in en
ging op weg.
0p het exercitie-veld aangekomen, stond het leger al in slagorde
opgesteld. Voor heE stadhuis, waar vandaan het ook de zegen tnee zou
krij gen.
Tk zag strijders die hun angst om te sneuvelen met veel geschreeuw
en gelach Erachcten Ee verdoezelen. Anderen hingen stilletjes in
de armen van hun geliefden en kregen zo nog de beste wensen mee.
Het doel van deze hele krijgsmacht-operatie vas beperkt; volg de
eerste. Maar de vijand mocht, men niet onderschatEen. Hij was geslep€nr laag-bij-de-gronds, en hij kon op ieder monent toeslaan.
Mochc het doel beperkt zíjn, de vijand is zeer divers; indigesEie,
vermoeidheid, onderkoeling, blaarvorrning, spetterpoep, kramp,
inspannings-astma, uitdroging, algehele stijfheid (rijdelijk voor
de meesten), maagkrampen en tegenwind.
Eén kanonschoE, waarschijnlijk afgevuurd door de vijand, bracht het
Ieger "gretig" in bevreging. De l.Iillemsbrug werd zonder a1 t.e grote
tegenstand -hooguit van de brug zelf- genomen. In grote aanvalsgolven werd RoEterdam-Zuid onder de voet gelopen. En omdat het de
eersEe keer zo overrompelend ging, hrerd nog een keer de willemsbrug
bes tormd

.

Maar, zo LarLgzernerhand werden de eerste gesneuvelden binnen gebracht.
Ook Jan van der Kaap behoorde, r.a zo't 25 kilometer marsroute, tot
deze betreurenswaardige categorie.

a
67
e
69

e
0.
p.

I
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-9Niet dat-ie nou eervol sneuvelde. Eervol sneuvelen is voor mij door
een sluipschutter vanaf de Euromast neergesclloten worCen. En dan ook
nog precies tussen de ogen. Wat ook nog kan, zLj het iecs mrnder
eervol, is sneuvelen door een fragmenterende anti-personeelsmijn
verstopt in een McDonald's kip-nugget-verpakking. Niets van dit alles
Jan sneuvelde door een plotseling uitbrekende blarenpest, vlak
nadat hij zich bij de cadi-wagen nog moed had ingedronken.
De troepen srormden inmiddels voort rond het Kralingse Bos. De wijk
Crooswijk vras waarschijnfijk al bevrijd, want daar ging het voetvolk
niet doorheen.
Wel weer terug over een koude -zeven graden- en winderige Maasboulevard. Een verschrikking, een marteling voor deze marLelaren.
Dan eindelijk, na 4l kilometer en 192 meter, de "drapeau rouge".
Deze rode driehoek is het sein voor de troepen dat de overwinning
in zicht komt.
Voor hun heldhafcig gedrag, wil ik hier twee Nienoord-fuseliers
noemen. Vlak na de eerste verkenner -korporaal Rousseau-'kwam
Hendrik van ilijk binnen als 285sre. Op iets grotere afstand gevolgd
door fuselier Hans van Leeuwen a1s l849ste. Van Leeuwen kwam echter
ruim voor soldaat Vanderberg binnen, die 7625ste werd en 5 uur en
25 seconden deed over de marsroute van ruim 42 kilometer.
Bij de binnenkomsI van de helden weer de bekende taferelen. Met
bloemen in de armen en tranen in de ogen staan de moeders, vrourrren
en kinderen te wachten op hun dapperen. Maar voor dat de heLden
zich -nat, vuil en stinkend- in de armen van het thuisfront kunnen
storten, worden ze írt folie verpakt. Dat heeft de legerleiding op
de Coolsingel zo bepaald om de familie-leden te vrijwaren van onuitwisbare vlekken op het zondagse tenue.
Zo heeft de leiding meer zekerheid, dat de overlevenden volgend
jaar weer mee mogen doen aan deze heilige oorlog.
Ad

\
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ROTTERDAM 1994

Wellicht interessant zijn de tussentijden
van winnaar Rousseau.

5 km t4.47
l0 ku 30.30
15 kln
45.37
20 km l.0l.3l
25 kn t.16.46
30 km 1.31.20
35 km 1.46.16
40 km 2.Ol .20
eind-

ríjd

2.07.5t

15.43
15.07
15.54
15.15
14.34
14.55
I 5.04
6.31

.en de laatste kilometer ging in 2.47 mín.
Ga er maar aan staanl I Ik krijg het a1 benauwd
bij het noteren.

De

jarigen

in juli
9
12
15
20
22
23

Bé Bosman

Jan de. Jopg

Roelof Roffel
Grietje Waalkes
PeËer Hondebrink
Harm Pops

en augustus

6
II
14
22
23
24
28

Gerard van der Velde

Alie Seiffers
Janny Smit
Hans Reygersberg
Take van der Velde
Anko Odding
Bob ten Bruggencate

I

gefeliciteerd ! I En voor degenen die hun (mogelijk)
oranje-verdriet willen wegdrinken, die ïreten \íaatr ze terecht kunnen.

Al1emaa1

-11OE

en Sienloop

Natuurrijk weer aan de sEart diE jaar. De ot en sienloop heeft
Eoch een vast plekje in de agenda van veel Nienoorders. Dus
richting Roden, nadaÈ een verfrissende bui de benauwdheid van de

dag had weggelrassen.
herinnering aan vorig jaar was nieÈ al te prettig. Na de marathon
vao Rotterdam had ik een dip in plaats van een blakende vorm en
dan kan een tien kilomet.er zéér Lang d.uren.
Aan de start een aantal bekende gezichten, tnaar minder Nienoorders
dan andere jaren. Na het startschot moest ik Marti ten Kate meteen
raEen gaan. Maar Rob kon ik bijhouden zod,at we de eerste ronden
gezamenlij k rondrenden.
Leuk is dat in Roden altijd Nienoorders langs de kant sÈaan aan te
moedigen. Geeft Ëoch iets extrars.
De loop eindigde voor mij in 36.57, waar ik niet ontevreden over
was. Rob kwam iets lat.er over de finish door onder andere een
De

losse veter

redelijk constanEe 1oop, aIleen de eerste ronde ging
iet,s te snel (onzin volgens Jan Hovinga) .
Uitrust.en en over een week de Marumer stratenloop!
Het, was een
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*:,in

H

[r+

:ïSG
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-t2l,Iinsum, 7 mei, Ripperdaloop

rk weet nieË meer hoe lang het is geleden dat ik een wedstrijd
gelopen heb, maar eindelijk is het weer zo ver.
Bij de. sporthal korn ik -wij T en T- Anko, Jan H, Jan p, René G,
I'Iim en- Bé tegen. rk besluit met Bé te gaan lopen en ons op een
tijd te richten van vijftig minuten.
De eerste ronde loopt lekker, geen achter-de-bosjes-gedoe en zo.
Bij de verzorgingspost, even voor de finish, blijrt Éa achter en
ik pik aan bij een loper uit Leek (Bouma). Bij de tweede ronde
van 313333 kilometer blijft ook deze achÈer en ik besluit er nog
een schepje boven op Ee doen voor de laatste ronde.
Bij de starË/finish loopr iemand mij voorbij en ik probeer hem
bij te houden, wat. maar moeilijk lukt. Dan voegt René zich naast
mij. Hij heefr een snelLe tíjd gezet op de 3,3 kilometer en is
nu aan het uitlopen. Hij verzorgt in de laatste ronde de sponsen
en houdt mij lekker uit de wind en spoort u.ij aan om door i" grrrr.
En bij de laatste 1000 meter probeert hij hei teupo nog waË re
verhogen. Maar veel heb ik niet meer over. Hij sleurt mij naar
het einde en ik snel over de finishlijn in een rijd u*n 46.47.
Ik ben zeer tevreden.
Twee weken

later de stratenloop van

Marum

Toch maar \4/eer eens een gooi doen om de snelste tijd van d.e
gemeente Marum te maken.
op deze avond een lekkere temperatuur, een goede sfeer, dus
aanvallen. De twee eerste ronden gaan redelijk. Maar a1s d.an
de speaker (Arend) r^rat opmerkingen plaatst van "hij is ook een
pondje zwaarder geworden" en "hij kijkt zorgelijr. óp zijn horloge",

gaat pas echt de beuk er in. rn de derde ronde zie ík Alie in de
verte 1open. En ja, met zorn haas is het niet zo moeilijk elke
honderd meter dichterbij te kruipen. rn de laatste rondÉ ga ik
haar bij plusminus negen kilometer voorbij en vraag of ze mee
kan komen. Het lukt haar helaas niet.
rk voer het tempo nog een beetje op en ga in 47.40 over de finish.
De afstand is hier 10.300 meter, dus rtíeL zo slecht.
Bij de prijsuitreiking zijn diverse leden van Nienoord, dus een
geslaagde avond. IkzeLf kreeg nog een aanmoedigings-t-shirt.
Na een zak patat en een zuurstang van de pinksterkermis, gaa,\À/e r/eer tevreden naar huis.
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De Marumer sËratenloop

Toch ook een Nienoordgebeuren deze stratenloop, vele bekende
gezichten (meer bij de organisatie dan bij de deelnemers).
Klein maat gezeLLíg deze loop en als inwoner van de geroeente
Marum, moet je natuurlijk meedoen.
Na enige problemen met het startpistool van starEer Je11ie maar
weer op weg om via de vele bochten en op- en afstapjes de tien
kilometer (pardon, l0r3 kilometerl) af te leggen.
De eerste twee ronden qras ik in het gezelschap van Rob en een
onbekende atleet.. In de derde ronde was Rob hier nog van over.
De vierde ronde ging achteraf gezíen iets te langzaam en Rob
begon de laatste ronde dan ook het tempo op te schroeven. Aanklampen
en bijblijven dus en de laatste 150 meter sprinten, r,rant we wilden
allebei de ander voorblijven.
Met een neuslengte kon ik Rob voorblijven, waarna we verdeÍ zo
stonden te hijgen dat stopwatches pas na plusminus dertig seconden
werden ingedrukt. Dus tot de officiËle uitslag wachten om je tijd
te weten te komen (38.30).
Dus volgend jaar flink doorËrainen om toch nog eens Marumer kampioen
te worden, bíj de veteranen?
Andere tíjden van de Nienoorders: Jan H in 34.44 (4e en een plastic
tas met inhoud als prijs), Jan P ín 44.00 (en ziek over de finish),
Evert in 41.53, Alie in 48.05 (ook aL zorn tas), Wytske ía 57.36,
Sake in 44.20 (maar hij komt weer in vorm de komende maanden) en
Take in 47.4O.
Mijn volgende doel is de uarathon in Berlijn. Hopelijk gaan daar
toch nog meerdere Nienoorders heenl

Peter

H
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voorstellen.....

Dat je als kleine jongen brandweerman of trambestuurder wilt
worden, dat ís normaal. Dat je als kleine jongen iets gewelddadiger
bent ingesteld en politie-agent of generaal wilt worden, daar
kunnen we ook nog mee leven. Dat je als een avonLuurlijke kleine
jongen parachutist of diepzee-duiker wilt worden, is ook nog te
billijken. Maar dat je als kleine jongen lokettist wilt worden,
nou daar viel mrn klep van open.

lokettist zat vroeger -in nijn beleving- alleen in een
klein donker hok sikkeneurig te zijn achter een luikje in het gaas.
Dat de tegenwoordige kleine jongen lokettist wi1 worden, daar kan
ik inkomen; de hele dag kl-antvriendelijk te staan zijn aan een
bredqhel verlichte balie, met pant.serglas eÍr intercom tussen
Want de

Maar ja, hij wilde 't graag, dus waar zaL ik ne Legen verzetten.
De naam van deze wereldbestormer? Bé BosnaíT

In t4B in Steenwijk geboren, maar op z'n tweede jaar al in Kampen
Eerecht gekomen. Daar heeft-ie veertig jaar gewoond. Ging daar
naar de lagere school, ging daar naar de MULO, ging van daar uít
onder de wapenen, groeíde daar dicht, ging daar daartegen hardlopen, stond daar achter heË loket en ontmoette daar Wil (liefde
op het eerste loket).
In '65 kwara Bé bij PTT Post te \íerken en stond daar inderdaad
tot i73 achter het loket. Waarom PTT? Overheíd in zekerheid (toen
nog), rnaar vooral een veelvuldig contact met mensen trok Bé aan.
Deze periode werd onderbroken door twintig maanden marine. Marine,
maar geen schíp gezíea. Hij deed dienst als telefonist op de
marine-vliegbasis Valkenburg. Leuke tijd, veel gevlogen en dicht
bij Wi1 die toen nog in Sassenheim rroonde.
Na zrn lokettentijd werd Bé opleider bij Post. Maar in (opleidings)
groepen gebeuren dingen die je niet altijd in de hand hebt of kunt
houden. Dat vond 86 ook en hij ging zich \.rapenen via een studie
sociale pedagogiek. En, omdat werkeÍr en studeren hem we1 beviel,
een studie bedrijfskunde er achteraan.
Gedurende zorn acht jaar heeft hij verschillende functies bekleed
in verschillende standplaatsen; personeelsconsulent, chef bestelling,
en hoofd Postdienst.
In r89 is hij naar Groningen gekomen. Niet om kantoorhouder ten
plattelande te worden. Nee, hij werd hier hoofd van de dienst
Personeel en Organisatie en daarna fungeerde hij weer a1s een
(super) chef bestelling. In het kader van de vele reorganisaties
bij de Post is hij, sinds enkele dagen, benoemd tot manager (r^rhatrs
in a name) van een nieuw op te richten Service Center. Hierin

disciplines als personeel, kwaliteit, organisatie, financién en
begrotingen. A1 met al kun je zegget dat deze man z'n loketje ver
is ontstegen.
Maar a1 deze carrière-gerichte inspanningen gingen gepaard met het
roken van één pakje z\nare shag per dag. Dat werd Wil, met wie hij
in '70 was getrouwd, te veel. Hij stopte met roken.
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Maar zocht daarvoor weer compensatie. De vervetting sloeg toe.
of wil weer heeft ingegreper5weet ik niet, maar hij ging er r^rat
aan doen. Hij kocht een paaíAdidas-schoenen en ging, ver uit het
zichE van iedereen, wat draven diep in de Kamper wouden.
Tien minuten draven werden dertig minuten hardlopen. Een collega
van Bé, tevens atletiektrainerl rrem hem op een keer mee naar een
prestatieloop in Heerde. En ziet, hij vond het prachtig. sindsdien
is hij verslingerd aan lopen. Het lopen geeft hem energie in z'n
drukke baan.
rn Kampen heeft-ie nog een aantal jaren Eennis gespeeld en de
laatste vermeldenswaardige sportieve prestatie is de jaarlijkse
miní-triathlon in Dronten.
Dan speelt-ie ook nog toneel en geeft tweemaal per jaar een voorstelling met de toneelgroep oldebert. En wat hij ook graag doet,
is muziekmaken. A1s Bé binnenkorË slaagt voor z'n tweÀde Èlarinecexamen, wordt hij opgenomen in de rijen van Grunors postharmoníe.
Daar mag hij dan sFmen met zrn dochter spelen, die daar aI saxofoneert. Rijen dik zullen de Nienoord-leden hem straks toeklappen bij
zijn eerste openbare optreden tijdens de Rodermarkt-parade.
Bé zou ook graag van al1es wiltren Lezen, maar door alle besloÍmeringen des levens, schiet dat er meestal bij in.
Drie jaar is hij nu 1id van de loopgroep en hij heeft er veel
plezíer in en wiI dat Eraag zo houden. Vandaar zijn slogan:
"Komend jaar zorgt ieder lid voor een nieuw 1id". "Andeis volgt
contributie-verhoging" voegt-ie er fijntjes aan toe.
Hier ligt dus een schone taak voor ons alIen.

Ad
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Openbaring (nieE van Johannes)
sportmassage, ja dat was mij bekend. l"Íaar in de krant kom ik tot
de onÈdekking, dat er nog veeL meer vormen van massage zijn.
Ik lees over ontspanningsmassage, heerlijke massage, roystieke
massage, Thaise massage, relax-massage, body massage, eerlijke
massage, betaalbare massage, tao-massage, sensuele massage,
traditional thai massage, oosterse massage, sauna massage en

the art of massage.
Nooit geïseten dat er zoveel soorteu warenl
En wie daÈ geven zegl studente, nieuwe rneísjes, gediploueerd
masseuse, verpleegster in dtr vrije tijd, thaíse masseuse, patty,
Tina, tantra-Easseur, drie masseuses.
Wordt het tijd dat ik m'n grenzer ga verleggen ??
,

Ad

Wedstrij duits lagen

- Ilarm P deed op l0 april in Groningen mee aan de SNS-loop.
Voor deze halve marathon had hij 1.26.47 nodig.
- Veel animo was er voor de Ripperdaloop (10 kn) in Winsurn.op
7 mei. Jan P liep ín 42.54, Bé in 53.29, Anko in 43.1t, Take
in 46.49, Wim in 51.21, Èenk H in 39.50, Jan II in 34.42 et Renó K
in 34.01.
- De Ot en Sienloop in Roden op 13 uei; peter Ii 36.57.4, peter S
35.36.9 en Rob H 37.27.3.
- De I le Drentse Marathon in Klazienaveen op 2r mei en met veel
regeu. De hele voor René K in 2.36.14 en de halve voor l{enk B
in l .23.33.
- En een zoÍrovergoten Kappa Kringloop in Oude pekela op I jÉni.
Henk B deed over de I0,8 kilometer, 4l minut.en en 33 seconden.

ZWANCER
'Twee daga voor de bevalling liep ik nog
een wisselduurloop,
ten. Het

wu

vijfuaal vijfríen minuik kwam

die dag bloedheet en

kennissen tcgen.

zlwat van hun

k

vielen van verbazing

Em week na de bevalling heb ik de naining weu heruat".
frets.

Barbara Kamp in RotteÍdams Dagblad,

22-02-94.
i)

Dat is nog eens een goed voorbeeld
van het zinvol testeden van je
zwangerschapsver lof I !

