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Mening van de omgevi-ng.
Deze keer is er door onverklaarbare wij ze qeen artikel
ingezonden van iemand uit de omgeving van een van de hardlopers
van onze LooPqroeP.
Nu heeft het woord "omgleving" gelukkig meerdere betekenissen.
Zo ben ik met mijn onmiddellijke omgeving in het voorseizoen
tijdens de weekenden naar een andere toeristische omgeving
veikast. Ik moet zeqgerL , dat bevalt uitstekend. Een nieuwe
omgeving met veel afwisseling, waar nieuwe loopervaringen en
ni-euwe loopgenoeqens opgedaan worden. Jammergenoeg nog geen
Ioopmaatje Eevonden. Dat maakt het trainen niet echt simpel.
voJ
Bij teruqrkeer op de campi-ng reageerde mijn nieuwe omqeving
je
je
bij
ontspannen en
meàelijdàn, immers op een camping moet
voorkeur niet in het zweet werken. Maar nu na enkele weken
wordt een begin van een giewenningsproces bij mijn nieuwe
omgeving aI duidelijk merkbaar. De eerste vrag:en komen nu l-osWaarom doe je dat nou eigenlijk? Waarom moet dat eigenlijk elke
dag? Denk toch om je hart!

Kortom, mijn nieuwe omgeving werkt op mijn gemoedstoestand zeer
rustgevend . Het enige dat ik af en toe mis zijn de
zondagochtendtrainingen met de groep. In je eentie kan je we1
je conditie op peil houden, maar de sociale en humoristische
aspecten verlopen in je uppie toch minder optimaalz:)-

---ta

Jan de Jong

lcf /ar,f

Van de voorzitter.

Bevrijdingsloop is inmiddels weer onder de voeten
weggelopen. Evenals vj-er jaar geleden was de organisati-e
perfect. Zowel de ontvanqst in Leek als in Boerakker waren
voortreffelijk. Maar eertijk is eerlijk Boerakker had toch weI
erg sterk uitgehaald.
Met nog een paar weken voor de boeg, en nogi een paar
interessante loopjes (exLra aandacht voor de stratenloop in
Marum) is het weer zomervakantie.
De

Ik hoop, dat er ook in deze vakantieperiode aan de conditie
gewerkt blij ft worden, zodat direct na deze rustperiode de
Loopgroep Nienoord weer aktief zal zl)n. Ik denk daarbij in het
bijzonder aan de 10 kilometer in Appelscha begin september.
Ik wens een ieder een hel-e qoede vakantie toe en ik hoop, dat
er na deze periode weer volop tegen-aan-gegaan zaL worden.
Anko Odding.

«:
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ln deze rubriek, dit keer een bijdrage van mij.
Ik stel me het volgende er van voor:
Zatergagmiddag 9 september (trainingsweekend), tijdends de rek- en strektraining
van Boele, zingen we uit volle borst dit lied en doen onze oefeningen.
En's avonds bij een glas bier/wijn doen we nog eens dunnedes over.
Dus iedereen leert deze zomer, dit lied uit het hooftl.
Sorry, J.de J. te L. je doet je best maar!!!
Take
P.S. Graag oefenen op de 2lste tijdens de midzomernachttocht.

Vel en Bonk
Homko van der Hommes \t'as n grofmelenschobberd

Hai gooit zien aarms -hup- in de luchte

wat n kloede van n kerel rvas dat.
nou vorlt-e elke morgen in n ioggingpak veurbie
en is moager as n lat

en noar beneden tot aan zien tonen

elke dag een uurtje aan t trimmcn
en boetndes op streng dieet
gain i-is mit chocodip, gain eerabbels mit stip
dat moakÍ de kuur compleet

rvat kon dij kerel hom roatrien
nou zoept-e allineg nog Spa
de kilo's r.ot, hai het de boksem vol botten
het is net Pierlala
joa t vel over bclnk

binn joe ook zo'n dikke schorryel
of n krummeltje gezet
dou din t zulfde as ons Flomko
en joe rvorden weer spiekervet

vuilen joe joe te vet en mouten d'r kilo's
dou din u,at meer aan pXrmnestiek
en de kovvie zunder kouli,

Gooi joen aarms -hup- in de luchte
en noar bcneden tot aanjoen tonen
doar bliefje smui van in de bainen

Gooi joen aarms -hup- in de luchte
en noar beneden tot aanjoen tonen
doar bliefje smui van in de bainen
en je kriegen gain stramrne bonken

en

je kriegen gain stramme bonken

vrouger laip-e aaltied in zienjoggingpak op zoaterdag
bie FIEMA en Albert Hcin
't ding haar zo'n mooie kleur
en hai was eelkes oet de sleur
van elke dag een strpdas veur
aan t end van zoaterdapgniddag n potje bier,
n puutje patat

n zolte heern op Crrode Maarkt
moar da's nou verleden tied,
nee hai rtmt nou mit veuls te rvied
joggingpak rond in t Stadspark

doar blieft-e smui t an in de bainen
en hai

hiegt gain stramme bonken

of

joe worden dun as n snouli
enjoen bonlien net elastiek

en

s morgens en s oavends eem

tien minuten

man en ra'aauwlu, old en jong
enletop nao vartien doagen
is het niks as vel en bonk
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Van de redactie.
Nog even en de redactie kan na een inspannend jaar van

schrijven, schrijvers/schrijfsters achterna zitten, kni PPëN,
plakken, lachen en creatj-ef zt)n, van een welverdiende vakantie
gaan genieten.
In dit eerste hal-f iaar ziln er nu 4 droavers verschenen met
een grote verscheidenheid aan artikelen. Helaas is het nog
steeds Zot dat sommige scribenten, waarvan wij nog steeds een
hoqe pet van op hebben, niet in staat zi-1n gebleken hun
literaire presLaties in de Droaver te laten verschijnen.
Maar gelukkig ook na de zomervakantie krijgen zí) nog enkele
kansen, voordat zí) op de algemene ledenvergadering figuurlijk
aan de schandpaal worden genageld.
Overj-qrens moeten wij erkennen, dat wij tot nu toe we1 voldoende
copy hebben ontvangTen om een "gewichtige" Droaver te maken.
Wat ons ook tot grote tevredenheid stemt, is het feit, dat de
redactie nog geen enkele keer enige vorm van censuur heeft
moeten toepassen. Alhoewel een enkele bijdrage we1 op het
randje was.
De copy voor de volgrende Droaver moet voor L2 september worden
ingeleverd bij een van de redactieleden.
Een ieder een heel goede vakantie toegewenst.
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Leelq juni 1995

Aan de leden van loopg'oep Nienoord en hun parflers,
er ook dit jaar bij voldoende
Zoals jullie waarschijnlijk al gehoord of gelezen hebben, wordt
georganiseerd.
belangstelling weer een trainingsweekend in Bakkeveen
je
hebt, staan 8.9 en l0 september al in
Wuní.", je rorig"

"@zen

i.

agenda genoteerd.
óÏrUgót"q die tot nog toe niet mee geweest zijn, hebben vast wel van de smakelijke
,".hí"t gehoord, die over dit weekend de ronde doen' jaar
loopgroep_Nienoord"
Tevens ritt"n we dit weekend aandacht besteden aan "Tien
toch dit lO-jarig bestaan mee
maar
weekend
Leden en hun partners, die niet deelnemen aan het
(Camping
willen vieren àjn ut"iaugg september vanaf 13.00 uur welkom in Bakkeveen'
(dus neem je fiets mee)
"De Walds*gi. W. g*ri".ttifietsen in de omgeving.
19'00 uur
Oot i, het mógefijk ileen aan het avondggebeuren deel te nemen- Vanaf ongeveer
gaan we gourmetten.

gezelligheidsweekend'
Dus bij deze4"., opro"p aan een ieder zich op te geven voor dit
strookje.
de fietstocht óryof nèt gourmetten middels het imnrllen van onderstaand
persoon zijn'
per
80.00
f
De kosten voor het gJh"b weekend zullen dit keer ongeveer
Voor het gourmettenis men ongeveer fl0.00 vgrschuldigd'
Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.
de onderstaande
Wij verroeken het op§avestàokjàp dË eórswolgende training bij een van
personen in te leveren.

je weet niet wat je mist, doe mee en geefje op bij:
Grietje Waalkes
Boele de Wind
Alie Seiffers.

Naam:......

geeft zich oP vCIor

0

het gehele trainingsweekend te Bakkeveen d.d. 8, 9 en 10 september 1995'

0

de fretstocht en het gourmetten (9 sept. vanaf tr3'00 uur)

t
rl

0 het gourmetten

(9 sept. vanaf 19.00 uur)

+ I t!lr(\
<-llÀY.K€vÈEq

Aantal personen:..
Handtekening,

8

llestland Marathon B april 1995'

jaar
ÀIs enige Nienoorder present bi.j de westlarrd Marathon' Na twee
Rotterdan, dit jaar dus de WM'
om de veilirghallen in
/àr*iq weer. Een straffe rroordwestenwirrd' waait
Genoeg parkeermimte
llonselersdijk, de grootste bloenenveilirE ter wereld.
van het compiex begrint' op
op Àet dak. Een zwérftocht door het birrnerrste
g.ren
rrogr doorlopen naar de
*for .ru, de irrschrijvirE. l.ltmmer 721.
die hier de
kleedmintes en de nassage, orn mijn schoonzusie te begfroeten
Dan
geolÍed'
hier
leidirg heeft over 20 Inasseurs. De organisatie draait
groot'
dat
is zo
wat inlopen. Dat kan hier overdekt. fËt totale complex
worden'
kunnen
zou
gehouden
marathon
overdekte
net gemai< een totaal
ontnooet
Voor de start noeten we echter toch naar hriten' In het startvak bij de
geleden nog de}.de
ik rnijn z},ager, Mart van },Íarrewijk. Twee weken
missen, toen de l{M en
nnoeten
rnaar
alleen
I-eek
heeft
r.T.ï., zijn achtste. Hij
de TÍ.T. op d.ezelfde dagen vielen. Want de l{M een keer overslaan, zai hij
niet gauw doen. Hij heeft ze allemaal (26) gelopen' Op weg. Dat gaat
startschot.
Ik sta direkt ..ntér Tonny Diri<s. Dan hetg'eschrreven.
Ik wi1 geniddeld 23 km
schema
nnijn
it<
lekker. Op nijn ha.d. heb
over de 5 krn lopen. Dan zou ik níjn pr vérbeteren' Via Naaidwijk richtirE
uit de
Monster en verder door naar 's Graveàarrde. De warenhuÍzen houden mever
kn zit
wírrd. en stralen warmte uit. Dat gaat lekker. op de eerste 5
ik loop'
waarin
groepje
het
In
dus.
àiruoen
beetje
onder de 23 minuten. Een
ga
geven'
te
veel
je
te
je
om
verleiden
nu
laat
vrordt het aI gezegd; als
je straks voor de biji. Een waarheid als een koe' Maar met de wÍrd in de
zo lekker. Ïk heb het idee dat
*q "., in de luw'ce ,an ae Maasdijk gaat hetstaan
nijn supporters; drie
Oranjesluizen
ik ne moet inhouden. Bij de
goed
Te gek ! ! ! I !
?
het
Gaat
nichtjes en Rikki, mijn dochter.
niets aan de hard. LarEs
Maassluis,
jor'e
richtirE
God spoed ik ne
Als eèn
snel heb ik de
Zo
1.30
schrikken;
d.e Gaag ii"Éti.rg 21 kn. Dat is
F'en-paar weken
gelopen'
marathon
jaren
halve
de
niet meer over
afgfeloóen
j*í"aui, iiép ik 1,cg 1.32 in Haren en kwam a1s een dweil over de finish' lfu
heb ik het gevoei óf if net een inlooprordje Nienoord achter de rtq heb'
rk @rin a1 voorzichtig te denken èan een geweldigre klapper; 10 ninuten
van rnÍjn pr af ?
Dan een nàafse bocht naar links, richtirE De Lier' Orer een oude
spoord.ijk, pal tegenwind.. Van het ene op het andere moment is de snelheid
nijn gezj'cht en mÍjn
eruit. Zwoegen, ,io.g"t ! l De wind strient ianqs
niet zo duidelijk
ineens
allernaal
het
spieren. Mijn ogen tianen.lk zie
trouwe suppor'cers,
Mijn
goed.e
staat.
*àu.. De Lier bereik ik aI in mÍrder
hebben' zien
parcourrs
verplaatst
het
van
d.ie zich Ínmidd.els naar d.it deel
Een ardere
best'
zo
?
Niet
nog
het
Gaat
het allenaal wat zorgelijk aan.
verdienstelÍjke
een
zelf
neefje,
Een
fanilieiid fietst een stukje mee.
er weinig
loper, moedÍgt me nogi eer's aan. In zijn ogen lees ik, dat hij door
mijn
het
schiet
sterven,
beetje
fiducie in heeft. fofu" is ook een
wird
rot
dje
tegen
stoempen
naar
l
Ën
!
hoofd.. Het gaat helemaal niet meer
Kan
uitstekerd"
dan
meer
is
Die
liggen.
in. Aan de verzorgirqt zal het niet
moeten
k
trouvrerrsr.IT..
organÍsatie
Wat
een
ik nog iets van téren voor de
echt Éorrderden vrijwilligers ingrezet worden op dit rarrdstedelijlce parcours
met zoveel z:-jweggetjes en uitritten'
rijden neerdere
Ik ben gelul<l<igr Éíet de eniqie die het rnoeilÍjk heeft. h^vo1
met uitvallers'
aI
heiemaal
bezernwage.,= ,"L de karavaan mee. Ze z,LLen
de kant
largs
Mart
verbazirE
qrote
Viak vór 't Wc-:udt zie ik tot mi-in

roept
staan. uitgestapt. voor het eerst in zijn leven. Iàrstig doorgaan,
nog
er
llíat
derk ik rroq.
hij ne nog toe. t4akkeiíjker g'ezegd dan gedaan,
zi jn
benen
orrder aan nijn romp zich 't oortU*ÍeegÈ, iX weet het niet' naar
het in ieder geval niet meer.
De verdere 1ildenswegr zai ik de lezerskring van de Droaver besparen'
Ik
l{aterirgen en KwintsÉeul zijn a1s in een waas aan nij voorbijgetrokken'
heb de eirdstreep gehaald.. Daar is alles mee gezegd'- Tij{: 3'21'L7
Ik lo:eeg ook nogr eèn-nedaille omgehargen. Mijn faniiie heeft zich verder om

mij

bekommerd.

fiL als een
ik opnerkelijk snel weer hersteld. 's Avords zo
meer' Lekker
niet
al
benen
mijn
ik
voelde
ochtend
hoentje en de volgerde
in Madestein een ór-r uitgelopen. Zo kapot zitten en dan weer zo snel
hersteilen. A1s ienard ne dat nogi eens uit kan legigen.

Toch was

Harrs van Leeuwen.
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Woensdag 2l juni is het weer zover.
Bé en René hebben voor jullie dan weer

wat in petto.
Wat?
Dat is tot dan toe een verrassing maar het gaat bij voldoende
deelname in ieder geval door.
Weer of geen weer!
ÀIs je interesse hebt om die avond 'n uurtje of wat gezellig,
sportief bezig te zijn met aansluitend wat (na)borrellen en
kletsen dan is het de bedoeling dat aan een van onderstaande
personen te melden.
we verzamelen ons om circa 2L.L5 uur op de grote parkeerplaats
bij het zwembad en vertrekken om 21.30 uur.
Zowel de sportieve bezigheid aIs het aansluitende zal plaatsvinden in het Mensinge bos te Roden.
Van elke deelnemer, Ioper of niet, wordt een kleine bijdrage
(voor het droogje en het natje) gevraagd van FI.5,--.
Vergeet niet een setje droge kleren mee te brengen!
Ànko Odding
Bé Bosman
René Goossens

05945-l_5s98
05945-1_383

3

o5945-L6703

Nieuw lid:
Klaske Houwer, Pinksterbloem 4, 9302B.B- Roden,

tel

05908-15050

Wij hopeq dat Klaske zich gauw thuis zal voelen bij onze loopgroep

Uitschrijven als lid:
Jan Klungers, Heideho ek'l, Zeverrhuizen.

Ik wil de loopgroep bedanken voor de prettige manier waffop ik daar heb getraind en
met name de betrokkenheid en coaching van Anko heb ik bijzonder gewaardeerd.

Jan Klungers

Aktuele
rnode

Gewoon

.

aan kijken

Tolberterstraat 9'

CE

F'OlroshTEL-S
{e

i05945-13210

forïa-

'Winkelcenarrrrr de T'iekeblom.
De Sclrans t4 9351 AZ Leek
teI: O594s-IA2O2
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Uitstekende bediening
,,Vooi de deur" parkeren
Oók eksktusieve gerechten

's naandags gesloten'
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5 juni

ik Geert en Alie Seiffers tegen. 0p =ich i=
da.t nog niÉts bij=anders, Ína.àr ip ki.,-q.ín:e tegen in Nietap. In Drente dus. ik
ua.ndelde rnet Anneke en Nienke cver de kermis van Leeil en opeen= l'{àren zij ei'I
Direct schoot mij een idee te binnen. Ea.a.n jr-r1iie mee even wat drin[':en. Ja ble
natuurlijl:, even wat drinl,:en, daf- Ceden r+e. In Leetl, dat ligt voor de hand'
Op iaterdagavond

1?95 t*qern

hadden de keu:e tussen "De Buren" En "De Eultrvrguhi". Na een demqcra'tische
valksraadplegingl o6['i *+eI re{erendr:rn genoemd, werd het r-titeindelijl': "De EurÉn"'

Daar zaten He. Een of a.ndere b,q.nd na.E zich aa.n het insta.Illeren en wij droniren
nnn-alcohol ische, respectievel i jtl elcohol ische dran[':jes.
Alie vertelde, dat =ij danr de'roor:itter van het overlegcrgaàn \rtrtrr cie iich:melijtle oproeding en spart van de gerleente LEel:: tlàs gevraagd am IiC te t+orden
van het bestuur, dat de Lee!;ster Sportneell 19?ó zal gaan org-r.ni5eren.
Dwars door het "stpmíren" van de band vertelde ik haar, dat het idee va.n een
Leekster sportweel,: mi j beilend voar [:]Fls.Ín. t{st is het geva.I.
rnaanden geleden vand irrijn poiitieke partij het getlenst ofi aan Sport
Sportieve aktiviteiten rneer aendacht te gaan hesteden. In het Theehui= te

Ongeveer

lE

en
t'lidwoide is toen een informa.tieavrnd qeerqa.niEeerd sver het niaaf-=chaFpeiiji;
belang van de spart in her algeirr=en sn t+at Ca sport voor de intqaners r-'à.n de
,temeeite Leett (en ooil na.tr:urLijli van Ce anmiddeLiij[:e omgeving] l;an hetekenÉn.
ieifs. de sud-burgErilEester yi.n É==.=n iEineer Drente) hield een inleicj.ng trvÉ!het het belang vin =p,:rt en d* in:ijn,:gen vernaarlering "'-;.n,lit 'ïei;ngi-ijir*
beleidsterrein dssr de p,:i irreir. [-i*.r inaest iet= aan geda'an u'-rr-deir
I

Er

=gr-r

t,:iet=, a.l= =en Lee!,.=tei- Spoi-f-ir'==!,: g*,:i'g.;.ni=eei'd rTlcetE- t'l':t-'j:t-, . Irr:''f

ii

d= intlaner= r'-qn Leel'. i':ennj'siri-=i': ifi:,;Íi,;ee[': :ouden de eparï-verenigiiigerr
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We zijnnet zothuis
in de buurt als u
je samen sterk bent. De Rabobank
De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat
en bouwen aan relaties. Het is
van
samenwerken
heeft als geen ander een traditie
in het persoonlijke consnel
u
al
merkt
Dat
mensen.
vóór
een bank vàn mensen

we vaak
tact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn
betrokkenbijactiviteiteninhetbedrijfsleven,verenigingenenscholen.We

een
weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat' Kortom' we zijn
bank die net zo thuis i5 in de buurt als u.

Rabobank
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EEN TE D{JRE TRÀÏNER ????

Het is niet zo dat de vergoedingsregeling ter discussie staat.
Het gaat me vooral om de leden die niet, of zo af en toe op
een training komen. Het is jammer genoeg dat er meer leden
niet dan wel gebruik maken van de trainingen. Met a1s dieptepunt de training van 15 mei met 5 aanwezigen.
Het enthousiasme om dan ook nog training te geven zakt dan
zeker tot in je loopschoenen. Het heeft dan ook geen zin om
een trainingsschema in de droaver te zetten, het is alleen
maar bladvulling. ïk weet dat hardlopers altijd een geldig
excuus hebben om niet te komen, het liqt altijd aan anderen of
aan verplichtingen her of der.
Ik persoonlijk handhaaf de slogan dat als je lid bent van een
onze kinderen
vereniging je er hoort te zí1n, zo voeden sre rrde
mening van
toch ook op ? Sinds de invoering van de rubriek
de omgevingrt is er al een klein stukje van de sluier opgelicht, wie weet komen we alles nog eens te weten.
En dan de uitvinder van ttri jk gezeikrt , of de schandpaal , we
zullen hem er deze keer maar eens ze1-f aan nagelen. ïeder
weekend in zí1n huisje op wieletjes lekker lang slapen en
uitrusten, waar is de tijd Jan de Jong, dat we 15 keer 400
meter liepen, €D dat rre de vijftiende keer haast niet meer
vooruit konden komen vanwege het vele snot en spuug op de weg?
TRÀININGEN OP ZONDÀG

11-6
t-8-6
25-6
2-7
9-7
L6-7
23-7
30-7
6-B

13-8
20-8
27-8

Zie de vorige droaver
Training Nietapster bos
Training Nienoord
Training Bakkeveen

Nienoord 1-2x400m, P l-x4oom, 1x20om, enz.
Coendersborg, 1-x1km, 2km, 4km, p gelijk.
Nienoord 6x1km, p lkm.

Roderbos herhal ingstraining.
Zuurse duinen.
Nienoord
Nienoord
Boele de Wind in Boerakker
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Een geneerrschappelijke prestatie is het geworden; de bevnjdirgsloop van
WagenirEen naar Leek en verder naar Boerakker op 5 mei j.I. Een prestatie
van de volgerde atleten: Klaske, Kea, A1y, Jeiiy, Aaltje, Wietske,
Grietje, Harm, Klaas, Jans, Rene, Peter, Take, Hans, Ànne, Boeie, Peter,
Anko, Jan, Ad en Flarrs.
+\ [-\ -\
genereus
ter
beschikkirg
t
we
tot
orzer
beschikkirg;
hadden
Drie tr.rsjes
-^.--rl
gesteld door Jager, GalI en Veenhuizen. Zelfs de brardstof werd gesponsord

door de corrrectie van Àrrne.
Get»ruikelijke koffie in Staphorst en een wat late aanl<om.st in líagenirgen,
waar het tien keer dn:Id<er was dan vier jaar geleden. Àkuut raakten we
elkaar dan ook kwijt voor Hotel de i{ereld in Wagenirgen. Dat alles toch
weer goed kwam, tnag een godswordertje heten, maar víe hebben elkaar weer
grevorden. Een gezellige druld<e ietwat opgeworden stemmirg in i{agenírgen.
kachtig vreer; een zonerse avord. Alie ingredienten voor een succesvolle
loop zijn aanwezig. We hebben er zin in. Veel px.tbiiek in de kom van
Wagenirgien.
On een utr of een krijgen we het l rur overeikt door de h-rgreneester van
WagenirElen. Nog een rord-ie door de stad met de hele ploeg, order

toejuíchirÍg van het publiek iarEs de kant en dan de donkere nacht in.
Zoals gezqd een zwoele nacht. kina loopweer- In groep_ies van twee lopen
víe en fietsen we. WÍsselen is even tennen, maar er zijn we1 altijd
neerdere lopers en dat was vier jaar geleden niet altijd zo.
Hierorder volgit een wat onvolledige statistiek van doorkomst tijden:
Doorkomst

1991

1egg

ke

WagenirEen

0.00
o.17
0.33

0.00

0
5

Bennekom
Ede

0. 19

0.31

I

1. 15

19
31
36

Wekerom

L.2t

Kootwijk

2.13
2.33
2.55
3.L4
3.50
4.38
5.32
5.45

4.06
4.54
5.45
5.53

6.O7
7.O7

6. 1-B
7.A7

Nieuw
uddel

Miiligen

Elspeet
Nunspeet
,t Harde
Wezep

Hattemerbroek
Zwol 1e

Hasselt
Zwartsluis
Beltschutsloot
Wanneperveen

Kolderveen

Nijeveense
Steenwijk
Kal lerkote

BE

7.43
8.00
8.29
9.01
9.06
9.39
9.41,

Wapser veen

9.47

Flederiksoord
Viedder

10. 18
LO.23
10.42

Doldersum

2.15
2.35
2.59
3.2L

/ . J/

7.58
8.33
9.O7

9.2L
9.57
9.59
LO.37

10.46

1i.09

4L
45

v

&

74
77
81
94
103
r.06
115
124
126
L3Z

t32
L37
L40

142
146

Wateren
Oosterwolde

11

.01

lt.43

Haulerui jk
Een-west
Zevenhuizen

L2-42
L2.52

Leek

L3.37

Eirdprnt

13. 16

monunent 13.40

L]-.24

150
L57
L72

175
l-80
185
186

Wat leert ons deze statistiek ?
Dat het aanvarkelÍjk helenaal nÍet zo veel larrgzaner girE als vier jaar
geleden. In Zwartsluis lagren we dit jaar zelfs vo'or met zes minuten.
Hierna is duidelijk de hitte ons parten gaan spelen. Na Wateren is geen
goede vergeiijkirsr meer te trekken omdat daar een irgenieuze irgevirE van
Arko ons toch nog op tÍ::d in leek bracht. Een deel van de lopers werrC. daar
voonritgeb::acht (tot l"argrerdijke) om de 23 ninuten achterstard te
overbruggen. Zo korden we toch nog, ordarrks de hitte (het was eeeecht
warm) en het verlate vertrek in Wagienirqen, op tíjd in Leek zijn. Om
thuisgebleven criticasters naar grelijk de nord te snoeren: aIIe kilmeters
zijn wel geiopen.
Vanaf de Haspel werden we begeleid door de gerestylede hrgg:f van Douwe.
Douwe wist het toegestroomde publiek via zijn greluidsinstailatie tot
orEekerd enthousiasne op te z'depen. Als ware gladiatoren passeerden lre zo
ZeverÈruizen. Het laatste stuk werd weer door allen gelopen.
In l*ek op de Dam kwamen we dus precies op tijd aan. Àan de wethouder werd
het vutr overhardigd en een cadeautje van de burqemeester van WagenirEen
voor de burgeneester van ï-eek.
Daarna echter snel verder naar Boerakker. De ontvarEst daar was
overweldígerxl. Een ererordje over het feestveld waarna het vuur overhardigd
werd aan de h.rgemeester. Daarna gezellig net elkaar de dag afsluiten met
een wat'ne lunch ín de voetbalkantine. Aan een geslaagde dag kwam een eirde.
Douwe bedankt voor de gemotori.seerde beg.eieidirgl en Renze bedarrl<t voor de
hartel ijke ontvargst in Boerakker.
Ook orrze sponsors (zie hienioor) van harte bedarrlct.
Flans van leeuwen

P.s. 1:

Ondarí<s

zijn er voor deze dag toch nog kosten
die dat noq niet gedaan heeft, f 8,- betalen aan Kea

de sponsorirg

gemaakt. WiI iedereen
?

P.s. 2: Ik heb op deze dag foto's gemaakt. Het napje met besteilijst
circuleert erg'ens order de ieden. AIs -ie noq niet besteld hebt, en dat
nogi wÍ1t doen, doe het dan.

a1s

De Wageningse Omroep Stichting heeft van de gehele happening, vanaf het ontsteken van de
fakkels van de estafette tot en met de feestelijkheden er omheen, een video-reportage gemaakt.
De videoband is voor f 90,00 (incl.B.T.W. en verzendkosten) te bestellen bij Kea.

bpeL;rcdlzijdK

rr i

Tassenhuis
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DONKERBROEK

slaapkamers

TASSEN

SPORITASSEN
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Dom 50 - Leek -

ïeL 12333

KOFFERS
PORTEIV1ONNEES

KOETT

Tolberterstraat 18 - LEEK - Telefoon 12246

CAfÉ

restaurant-suit"aj,"DE

IYAAG"

. SÍeenolle inriótin§ - Ruime part<eergelegenheid
. Specialileit Orer{se koffietafd in §ifl
- . Teataccornrnodarie \6n 20 tot 500 personen
. Catering service: verrc.rging van dranken' hapies'

bark:e

- complete dners wor alle Íee§en
en gelegenheden
J.P. Santeerneg 15, NlÉTAe teteÍoon 05945-12563

U HEBT 'N
IDEE

EL.S6r
TEGELCENTRALE TOLBERT
Tel.

0594 5-L5782

Leuriugslaan 40

Tolbert

WIJ DE TEGELS"
I.JIJ HET SANÏTAIR
neen geen beslissing

over tegels of saoiEair
alvorens met ons van
te visselesBV gedachten
DaE kost ni.ets en levert veel op. Verfrissende adviezen,een unieke kollektie eE,c.
en.. zeer gunstige PRIJZEII! ! ! ! !
'n Terechte keus als het gaat om
prijs en kwaliteit!

sportcenirum

ALEXSTAAL
De Dom 38 - LEEK

Te!.05945-12820
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De " Night of the Proms '

van Vlageningen

Gedreven door een uiterst gezellig en vooral saamhorig evenement, ben ik dit verslag
gaan typen.Het verslag omhelst mijn ervaringen gedurende de estafetteloop van
Wageningen naar Leek, voorafgegaan door een esÍafetterace van L,eek naar Wageningen.
Drie welwillende sponsoren hadden evenzoveel auto's beschikbaar gesteld om als
vervoermiddel te dienen tijdens deze slopende monstertocht.
Met ruim 20 personen trok de caravaan richting zuiden, om uiteindelijk in Wageningen
te stoppen rond 23.43 uur.
Ondergetekende mocht achterin een Nissan Patrol neervleien, met Alie S. als
eerste coureur.Deze krveet zich uitstekend van haar taak, evenals drivers Boele de W. en
Kea de B., want halverwoge vond zij Hotel Waanders op haar weg alwaar menig loper zich
te buiten ging aan verse koffie met uiteraard appeltaart
slagroom.

*

Aangekomen in Wageningen splitste de groep zich op om uiteindelijk na enig speuren
weder tot elkander te komen in een enorÍne fuik met allemaal lopers,lopers en lopers.
Uiteinde$k vooraangekomen duwden we met z'n allen Boele de W. naar voren als
wijwilliger om de nog aan te steken fa}&el in ontvangst te nemen van de eerste
man van Wageningen.Het bevrijdingsvuur ontstak zich echter even snel als Boele de W's
bmpo, zdzt de eerste vertraging alweer een feit was.
Na de aarzelende staÍ van " HET VIruR " begon onze triomftocht door een klein gedeelte
van Wageningen richting lrek.
En passant pikten we de drie t.b.l. auto's nog even op (
ter beschikking loopgroep)
en het eerste duo vertrok richting noorden: tijd 01.05 uur.
Na een nacht znnder slaap, of een weinig slaap, brak rond 06.00 uur de zon door
boven de Yssel en de perfecte sfeer was gecreeërd.Uitzonderlijk goed gemutst begonnen we
aÍLn een geznllíg vervolg van een vroege start.
Zngend en lallend achtervolgd door de t.b.l. auto's liepen de atleten menig kilometer
weg om ruim op tijd in de gemeente Irek aan te komen.
strategische verzamdlaats voor familie en bekenden was cafe Kajuiter.
Hier aangekomen stond een geweldige menigte de sporters op te wachten om hen
te begeleiden op de laatste metsr naar Irek.
Alle vermoeide ledematen werden voor een laatste offensief uitgestrekt en
voorafgegaan door een echte buggy ( da's een AUTO ! )met geluidsinstallatie
werden de laatste kilometers zwoegend afgelegd.
In I-eek aangekomen om 14.55 uur stond e,en ontvangstcommité de sporters op te
wachten.Na een korte ceremonie besloot Boele de W. dat we met z'n allen nog
wel even naar BoerakÍ<er konden huppelen omdat de fakkel nog niet opgebrand was.
(En het was goed om na een lange dag de spieren nog even los te lopen.........)
Dit voorstel werd met gejuich ontvangen en hup, wij naar Boerak*er.
De verrassing was groot, toen bleek dat daar een nog grotere gÍoep stond te wachten
met als animator Rense de W., inclusief Nederlandse Driekleur aan stok (!) die ons
begeleidde naar een te ontsteken fakkel elders in Boerakker, zcdrat Boele de W.
zijn fakkel niet voor niets had meegenomen.
Verwend door ontzettend gevulde soep en lekkere broodjes sloten wij deze sportieve
dag op culinaire wljze af .
Dit uiterst geslaagde evenement zal moeilijk kunnen worden overtroffen.
't midzomernachtsfestijn?

:

Alhoewel,. ....Alie,?

Anne B.
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City-Pier-City IooP 26 mrt
Hans Reygersberg 2L km
Valkemaloop

I april

1995

*

tijd

l-995

km
Klap tot klaP loon 17 april
Ronald Nihot 1-O km

René Karreman 20,L6

tijd

1.l-o.43

1995

tijd

33

tijd

3.2L.06

René Karreman

.49
34.07

Westland marathon
Hans

v. Leeuwen 42,1- km
marathon

Henk Bouwland
Rob Houtenbos
Hans Reygersberg

26

i 1 1995

42,1 km

tijd

*
2.56
3. 05.32
*
3.38

Noord Drentse Loop Norg 29 april l-995

tijd
2l- km
Karreman
v. Leeuwen
Harry Kuiper
ot, en Sien loop Roden 26 mei 1-995
tijd
l-o km
Hans v. Leeuwen
Boele de wind
Hans Reygersberg
Ànne Bijnagte
Marathon Klazienaveen 27 mei l-995
tijd
42 tL km
René Karreman

René
Hans

*

L.L2.37

L.28-4O

1.40.04

39.07-2
39-5L.7

42.O2-O

42.45-0
*

Wil je verzekerd zijn van juiste vermeldingien van zowel je
gelopen wedstrijden a]s tijden, geef deze dan door aan een
van de redactieleden.
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ROTTERDÀM 1-995

blad deelgenoot
a1s Tezer van dit onvolprezen
Eenieder is
heb getroost en de
geweest van d"-i";aànningen die ik *ljoí ae
ulliene prestatie
onrspanningen*àiJ'ir-ïif .ri"n onthoude.t
(vooreenlopervanm].]nkaliber)televeren:demarathon
binnen de drie uur.
Het is niet gelukt:
-izoo
_ noch de ca.
trainingskilometers Jparijs w) een ptank)
_ noch de moniàià »anxi"= íà" Boere (2 brokken en
Lente Loop (met win-dkracht 5)
-ànde Leekster
- noch de 1.21.30 op
fysieke ondersteuning van de Nienoorders
noch de men-ta}
(Roelof cs)
:--"""n l-56 kilo voedsel ( 13 kilo per week)
hebben mij de victorie gegeven'
was een heerlijke week'
De laatste week voor de marathon
lopen, Iekker dromen van
niet
-fàn
Lekker ontspan-nen 1open, lekker
er misgaàn? Slechts een enkel
die klok (2.5g.59); wat
lopen toch geen
moment bedacht ik me dat 3 uur lang L4 km/uur
gedachte. .w-eg met het
iiàïiàpi= is, maar snel rekende ir enAie
mooie tijd in Leek'
die
aantal geropen"iià:-"i"q=ritometersen zondagochtend.
met een bus
zaterdag naar Epe (zwager Jan)
rit
Tijdens
Rotterdan.
vo1 geliifgestemae àiefén ti"frfittq -strak blauwe hemel dedie
bewolvanuit de
dachten we
"ix-óg""b1ik
(Krol
had immers l-3 à L4 graden voorspeld) '
rijden
te
in
king
warm'
Itaai nee, ook in Rotterdam hras het we
op in vak- C (voor de
Ë;;-uurtje voor de start stelden 1993ons
wat weinig
3.09:52')'WeI
Iopers onaer-aà 3.10; ik liep in
start'
de
van
5
meter
ruimte voor "àt ,.t*itg ,rp, riaar opNa het trommelvliezenscheu-

Oorkonde
Port of

*
Zondag 2J

§r-,.

april

1995

Houtenbos, R.
Startnummer:
Tiid:

708s

Netto-Tiid:

3.05.32

Algemeen

klassement: Plaats

Categorie M2

,y0

3.05.39

: Plaats 165

tn

'lt

v/ l' )

/

!'-:--'-8,.!"...rk,'.r"

!n. h,, -t r"q.J,r"

9,k'd!'

M,!(:r."'

t)í1,r,c, I i rrt,lrLr,,r''!r,

Ét

813

l''ir'

l'1'''l Rorerdom Morothoo

*

Port oÍ

rend startschot kwam de
massa in beweging- Ïk dook
al snel onder het startdoek
door en kon redelijk vlug
mijn temPo loPen- Het glr.tg
.r"í meet af aan behoorli jk
snel. De eerste 5 km in
20.50; tikje te snel.
Helaas bij de drinkPost
geen kleine flesjes, maar
grote bekers, waarvan het
meeste in je neus, haar en
ogen terecht kwam. Het Iopón ging goed, voor -mijn
gevoel vrij snel; oP de L0
Èm za1c ik toch niet onder,
maar precies oP mijn schema. Mijn Poging om de volgende 5 km er iets onder te
lopen bleek niet te lukken;
bij de L5 km zat ik iets
boven mijn schema. Het lukte me domweg niet eronder
te komen.

De halve marathon glrg in precies 1.30. ondanks de hreersomslag
(bewolking,

meer wind, koérer) kon
niet echt versnerren.
Bij de 35 km ,u! ik op 2.3o. slechtik theoretisch
ik -;;g
binnen de 3 yy. kunnen lopen; het tegenovergesteldezou
nijn tempo zakte van r-4 n.àr t2 krn/uuf. En toen de krokgebeurde:
3.05.37

Tsja.

is er niet goed gegaan?
- te weiniq kilometers?
- te lage bankjes?
- te weinig wedstrj-jden?
- geen adequate ondersteuning?
- te weinig gegeten?
- van alles wat?
Hoe dan ook: een illusie armer. Het enige wat na afroop werlicht, ars excuus kan worden aangevoerd ,íin d; ;;;r;"mstandigheden- Daar is ook nog wel eníg feiienmateriaal
voor aan te
Wat

dragen.

rn 1993 eindigde ik met een tijd van 3.og.s2 op plaats L67g.
rk eind-igde nu net 3.05.37 op pl-aats
8L3. rn Lgg3 had nr. Bl-3
een tijd van 2.s7.o4. uitgaànàe
van
veronderstelring dat
het deelnemersverd niet in -zijn ge.heelde
veel
i;- g;;;
lopen, had ik dus onder de omJtan-aigheàen vanlangzamer
i-993
nu
onder
de
3 uur gelopen.
Je- begri]pt, dit soort redeneringen heeft een zeer therapeutische werking. De greest moet eerít op
wíjze ae srag verwerken arvorens aan een volgende r"dxsà"r"
rci-rornÉtÉ.rl-bankjes
àr,
wedstrijden kan worden begonnen.
Tot de volgende marathor?
Rob H.

Port of
Rotterdq

t4
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Houtenbos, R.
Startnummer:

7085

riid:

3.05.39

MM-T1

jd:

2.57 .O4

Algemeen klassement: Plaats 813

tÍc L

ZWÖTT

Oogmetlng - Kontakllenzen

,T

PIEPKE

Z
LEEK

Albert Heiin,
t
fl

KE
UEEK
vertrouwd

on

altÍjd in brueginq

I

voordeli

Leerveilig autorijden bij

Veninga's
Hijschool
NÍEïAP
lsaàc v" 0stadestraat 31
teí. 05945-13062
tsaàc v.0stadestraat 26, Nietap
Tet.05945-t2257

I

GRATIS I-HEORIELE55ËN

Albert Heijn,
Schreiershoek 3, Leek'
11

\f,-

r.óGr.an€n'r-sÍrErcÉríÉt*

ffslterr*wom

ör

ém ll . rl
ï.ki*r

§51 .& L.É((

q.i.r- rilí

í+

IC

ZWÖI'T

0ogmetlng - Kontakttenzen

,T PIEPKE

2
LEEK

Albert Heiin,

ts[OKKER
UEEK
vertrouwd

sn Yöo

altÍjd in brweging

I

rdeli

Leerveilig autorijden bij

Veninga's
Hijschool
NIEÏAP
lsaàc v. Ostadestraat 31

I

tët- 05845-13062

lsaàc v. Osladestraat 26, Nietap
Tet- 059a5- r ?257

I

GAAflS THEORIETESSËil

Albert Heijn,.
Schreiershoek 3, Leek'
I
§

§f-

.,.ocr.rÉxcilËnrE*cÉrÍÉr,.

#shes*lrc,orn

O.

Od lt " l: tBl rt L{É(
ÍSCl|{í-llo*

