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Van de woorzitter

Voor de meesten van ons zit de vakantie er weer op en aan
het weer kan het dit jaar niet gelegen hebben,al hoewel
velen het ook weer nlet zo begrepen hebben op het trainen
onder tropische omstandÍgheden. Dat dit niet voor iedereen
gieldt, blijkt uit de afqetrainde koppies en l-ichamen, die
een aantal hebben kunnen bewerkstelligen.
Voor die leden, die meer van een koud pilsje hebben qenoten
met de Hartman in stand 5 echter i-s er alle reden om de
trainíngen weer frequent te gaan bezoeken, zodat ook hun
condltie weer op pe1I kan worden gebracht.
De jaarvergadering is in pri-nci-pe vastqelegd op vrijdag
24 november a.s. (dus alvast even noteren) en op 2 december
zal de 26e Ni-enoord Crossloop weer gehouden worden.
Anko.

Van de redactie,

Dit is alweer het vijfde nummer!
Deze redactie heeft zich in ieder geval garant gesteld voor zes nummers. De algemene
ledenvergadering in november zal zic,h moeten uitspreken of de afgesproken formule
inderdaad datgene oplevert, wat men ervan veruacht had.
De eerste redactievergaderingen hebben zich gekenmerkt door een hatdnekkig streven naar
een vergaande vorm van perfectionisme. Via deze rubriek werd zelfs eigenlijk geeist, dat de
copy op diskette aangeleverd diende te woden.
Geschreven teksten worden ook geaccepteerd, maar dan wel een week van te voren, zodat
een team van begaafde typers ingekocht zou kunnen woden om deze conservatieve
uitingen toch van een modemistische identiteit te vooaien. Helaas deze neiging naar
overdreven perfectionisme is op een tragische manier mislukt. Zelfs een tekst van onze
overigens zeer geachte voorzitter moeten wij helaas in geschreven vorm publiceren.
ln deze Droaver vanzelfsprekend veel literatuur over de vakantieperiode met al dan niet veel
loopplezier.
Tot slot wil de redactie nog opmerken, dat er enige hardloopkameraden hun toegezegde
prozaische bijdragen nog steeds niet hebben ingeleverd. We hebben ze al een keer voor de
een na laatste keer gewaarschuwd. De redacdie vraagt zich af of deze lieden dat eigenlijk wel
goed begrepen hebben!

Overigens de copy voor de volgende Droaver moet ingeleverd worden voor 24 november
1995 op diskette bij de redactie. Wanneer het geschreven teksten zijn dan graag een week
eerder!
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DOORTRÀINEN

TN DE VÀKÀNTIE.

wanneer je na afloop van een vakantieperiode weer loopmaatjes
ontmoet, dan staan meestal drie vragen centraal:
*
líaar ben geweest?
*
Hoe was het weer?
*
Heb je nog wat getraind?
De eerste twee vragen laat ik voor dit moment maar even schieten,
maar de derde vraag en de beantwoording daarvan zí1n een nadere
beschouwing waard.

lrHeb j.e nog wat

getraind in de vakantier, is de
Laat ik onbescheiden met mijzelf beginnen. rn vraag.
mijn vakanties
train ik artijd op een wat lichter niíeau dan normaar
zo ví)f a zes keer per $reek ee1 rustig duurroopje vandoor.
ongeveer
een half uur tot drie kwartier in de onmiddelrijÉe omgeviíg van
de camping, waar ik op dat moment ben. Zo heb ik-in de afgelopen
12 jaar heel wat mooie plekjes gezien, ltaar ik zonder deze
loopjes nooit van mijn leven zou komen. htant lopend
en een beetje
zwervend is toch een hele aangename manier om- van de natuur te
genieten.
Een enkele keer gebeurt het natuurlijk ook, dat je enigszins
verdwaalt. Dat is met name voor de achterbriiv"rs
o-p a" cànping
even schrikken. zo gebeurde het nij afgelofen ,orl,
in zuidEngeland op een zonroze dag, dat ik óp eén viij hopeloze manier
de weg was kwijt geraakt. Na anderhalf uur kwam ix gà"a versleten
op 9e camping terug, waar Nienke meldde, dat annelie naar mij
zoek
was gegaan. zij vreesde voor een ongeluk! Toch aard5_g-dià
"p
bezorgdheid.

Deze vakantieloopjes zí1n niet a11een heel
om de
onmiddellijke.omgeving te ontdekken, ze houden ookleuk
je conditie
op een redelijk basisniveau.
v.l sommige andere loopmaatjes hoor ik echter, dat zi) de
vakantieperiode benutten om nou eens even lekker helemaal niets
te doen. Deze keus moet natuurlijk gerespecteerd
worden, maar de
g9Y91qen op de eerste serieuze- trainingen na zo'n rrlooploostijdperkrt zíjn merkbaar zhlaar.
M??. goed, het aardige van hardlopen is en btijft dat een ieder
-rustig
doortr-ainen of juist de
?ill eigen gang kan gaan. Rusten,

trainingen intensiveren. Het is de individu"r" ï"pàr, di"

keuze moet maken en zo hoort het ook!

Jan de Jong.
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VAKANTIE 95

Al mijmerend bij het Ínpakken van de spullen bedacht ik me dat vakantie in
essentie vrijheid is. Vrijheid om te doen wat je wilt en te laten wat je
moet. Vrij zijn om te lopen ... en vrij zijn van het lopen.
Na enige aarzeling toch de loopschoenen maar in een hoekje gepropt qÍaar ze
zich vervolgens een ruime week onaangeroerd koest hebben gehouden. Een week
waarin ik ne heb overgegeveÍl aan de zirrderende zoÍ.1, de tintelende rivier en
de verkwikkende wijn.
We za1cer. op een knus campinkje aan de oevers van de
Cher in het gebied Touraine. Le patron, monsieur
Gouny, bleek ook wijnboer.
A1 snel ontwikkelde zich
een dagritme dat bestond
l''liclre1"
uit een laat en uitgebreid
ontbijt, langdurig koffie'''P'n"
"'"
drinken, luieren in en uit
1994
eo§
de rivier, de eerste glaasj." frisse witte wijn, een
eenvoudige maar suakelijke
maaltijd met de eerste g1aasjes rode wijn en tenslotte de laatste glaasjes rode
wijn. Eigenlijk bestond de
enige echte inspanning uit
-Í.
het vullen van wijnflessen
bij de boerIk snap nog niet dat ik
daar een einde aan heb 1aA I'I'IiI,LA'I'I0N'To U RAI N I1 C0 N'I'ROI,IIE
ten kouen. Maar op enig moment
zag ik die schoenen.
(}A À{,\Y
Ze keken me ietwat bevreemdend aan, ze waren niet
1l% vOl.
IrÍis en borrteillc au donlnine riarr.
75 cl
gewend zo lang met rust
I\I i c lre I G O LIN Y l.'ilicultÍ«r Lu
t itrt'
10 oycr s Cher
gelaten te worden. Heel in
't'it. 51,75.07,90 - 5+.7t.31.37
l'Rol)UlT dc ÈRANCI
Lq
verte voelde ik een kriebe1 - fk snel naar de wi.jnboer. Dat hielp niet, het
ï4ras een echte loopkrÍebel .
Die dingen aangetrokken en mët stramme benen op zoek naar een parcourtje.
Dat vond ik een wat verritaarloosd park (visite interdit) Uij een iat
vervallen kasteel (properiaté privé); niet echt een warm welkom.
Maar mooi
in de buurt van de camping op een hoogte van ca. 100 neter, redelijk
leuk geaccidenteerd en met fraaie uitkijk5es over het rivierlandschap,koel,
het
typische Franse do-rpje, de uitgestrekte hluvels met uijngaarden. Ik kreeg
er warempel weer plezier in. Zozeer zelfs dac ik ae ronà3és van 12 mimrËen
in 11 ging lopen en ook een keer in 10 minutèn.
Gelukkig heb ik dat de rest van de va.kantie volgehouden, want Boele had op
de - voor mij eerste - training na de vakantie een fors prograrutra in petto,
dat door een misverstand nog aan intensiteit toenam.
Ik heb het overleefd. Op naar de volgende vakantie.
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We zijnnet zothuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen steÍk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is

een bank vàn mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak
betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We

weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. KoÍtom, we zijn een
bank die net zo thuis ii ín de buurt als u.
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suRVrvÀLRUN BOERÀKKER
Íloo«oo"
survivalrun vindt plaats in Boerakker!
"""à6aerlandse
Een run a1s deze heeft een aantal hindernissen zoals; touw_
klimmen, schuttingklimmen,
.sI-ootspri-ngen, verplaatsingen over
zwaar terrein, katcrawll, indiandnrru!,'
topen met oeiasting,
en noq een aantal onderdelen.
De run is ongeveer r-0 km rang en bestaat uit een grote ronde.
Er hebben zich op dit moment ongeveer 60 deernemers gemeld,
waaronder een aantal leden van de l00pgroep
(o.a. Harm , Boe1e,
Peter, À1ie, pietsje, roelof).
Kom je ook kijken en onze kanjers aanmoedigën, kom dan
oktober naar Boerakker. Het aaníangstijdstip is'reoo uur! op z

Renze de Wind
VÀKÀNTTETRÀÏNÏNGEN

over het algemeen gebruik ik mijn vakanties om een heerlijke
tijd te hebben zonder de normare verplichtingen, afspraken
enz', kortom om een paar weken te hebben
zonder dat er vanalles moet - Een . verplichte dageli jksà irainin!
;t;
voor mi j
dan ook niet in (uirzonderiíg aí vatà"tià-Ërit-:à1,
voor de
marathon van Berlijn).
Toch leg ik vaak in de vakanties nog hele afstanden
af in de
vorm van rustige duurlopen.-Dankzij
de
conditie
je a";À
die
hebt opqebouwd vind ik dàze duurlopJn prachtig om je vakantie_
omgeving in een korte t.ijd goed
kennen. vaak heb ik
het idee dat ik na eqn pàa. dagentà-i"'r".,
dan
ook
aeer van de directe
omgeving ,"*#
campinggasten óm mi j rreen.
De afgelopen vakantie in Denemarken was net zo, arhoewel
op
onze tweede campeerplaats aan de oostkust
van
Denemarken
brj
een prachtige natuurgebied ( rrMols B jergrer') er op een paar
honderd meter van de camprng een prachtige
atletiekbaan bleek
te liggen. Deze prachtile -ba.n irq Éooq in
de heuvers met
uitzicht op zee.
Toch heb ik hier maar r- ke_er op getraind omdat
ik snelheids_
trainingen toch minder snel
opË.x- ti-ja..,= een reraxte vakantie.
wel heb ik vaak in de heuvels van dit prachtige natuurgebied
gelopen (ook zwaar trouwens) g*. ti:aË"= het lopen
nieuwe paden
te ontdekken met de meest .schittJr".,J"
uitzichten,
heerlijke
tochten vind ik datTerug in Nederland tijdens een snelheÍdstraining
kan ik echter
nog regelmatig .terugdenken oan een idillische atletiekbaan
in
de heuvels a1s ik ovér de Muntj"r"g
=""if
Voor een trairingsweek( end) zou dit een schitterende
zi1n, maar al-s Bakkeve en voor de meeste mensen a1 te omgeving
v& weó
is zal de ongeveer BOO km naar Fuglso een niet te nemen
hinl
dernis zí1n.
Peter Hondebrink
o

trpeCIaalzaaK tn
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Het trainit:gsvreekend in 1995
Op vrijdag B september was het weer zover. 11 de stromende
ràgen Éegràf Ík mi-i richting Bakkeveen.Vanaf 20.30 uur zouden
AlÏe en ërietje cle koffie broen hebben err met wat geluk zouden
ook de gebnrikeli jke punten appelgrebak met slagÍroorn we1 weer
op het menu staan.
Na d.e koffie hegcnnen de hormonale keuken kriebeis bij Boele
weey te borrelen err zo loncl middernacht konden de broodjes
shoarma u/eer geplie$enteerd. worden. Ile traditionele gang op de
vrl jd.agravonrl rraar de i jsjes met kipppegrit werd weer in ere
hersteld. en rle rjsjes waren víeer als vanouds. Zeer groot en
1e]<ker ous
iria terug'komst op de l:c,erderij werd er nog gezeilig wat nagebabbelcr en l-clnd klc,k,slag twee lag iedereen ín zijn of haar
h,ed.. Waargm we tle laaLst.e tijd zo weinig o1: kraamvisite hoeven
werd mjj hier we1 duidelrjk. (uitzonderingeri bevestigen de
regel Ànr"rel). 'i,e ruiken hun kuss€n rro$ nÍet of 7.e slapen al.
Ze-rakerr hier-Lrr-'l in 2a'ïL diepe coma dat ze Zelfs geen snurkgeluiden kunuën producer-en. À1leen Kea weet rnet een zeer ëpart
kuch-je af en t.c'e de strlt.e te verstoren. De rust en stÍlte op
de slàapzàal ts vaak zo rntenp dat ik regelniatig angstig om
nrr-i heeri ki:k om te Zren,cf rriet Íedereen nrij !n de steek
Ík
heeft qei.aten. irls clan tllijkt dat dit niet zo is probeerjsjes
i
ze
dooi
de
of
ontdekken
door rrduwkelirtgre observatie te
en/of br-ooci-ies shoarma misschien hun laatste adern hebben
ultgeblazen. Als CIok dat niet hetgeval blijkt te zijn probeer
ik ook weel- in te donrrnelen.
De volgende morgen hooy ik om onqeveer half actrt de eerste
geluiden vanuit de keuken opstijgen en even later staat de

-.. .:r

.

tafei gedekt
het ontbi-jt wc,rdt cle groep door paniek overvallen. Door de
nog steecls neerplerrsende regerr gaat men twj.-ifelen of men een
Wat het vaordeel is
of twee lagerr kleding" aan moet trekken.
van twee kietsnatie lagen is voor mi j volstrekt onciuideli jk,
maar dj.t. zullen liel de iui ziin die de was de deul^ nog uit
doen.
Boe1e deelt daarop mede dat het een 'normale' training zal
worden rn cie !Írote zarrd'tra.tl van Bakkeveen. Op weg daarheen
worden we echter ai ged"wongen het geasfalteerde f ietspad te
verlaten sv1 (rl'l. op bospaden te hegeven. Deze zi jn echter doc'r
Lract*ren zöver omgewoeld dat de grond van l§ietlu Zeeland
verrnenqd rnoet zi-in met d.e gr.ond uit Bakkeveefi. De regen die
de hele narhl js neergeillerrsd heeft er een fanLastische mod*
derbrei vën gemaakt en Bc:eie probeert iedereen op te zwepen om
er urinimaa j. 1:c-:t de knieen door te gaan
Na ruim tvree uur t-ralnen efi regen worden we qedwongien oÍn
dezeifde r^reg terug te gaan. Gelukkig verkeerde Ëoele aI in een
zod.anige roes, dat het lrenr niet meer opviel dat een aantal via
het. f ietspact de l:oerderij probeerde te bereiken- De exlase
waar Boele rnrriddels ver'l<eerde was zo diep en intens dat hij
het kanaal via het water nam inpiaats van over de brug.
Na het midctageten glngen fiioele, Renze en Geert een echte
survival uitzetten. Gezien de samenstelting van dÍt groepje
mochten we het ergste vrezen. Op de boerderij werd het steeds
sti l ier naarmal-e het qt:oep.:e lartg'er wegi:1eef en de st1lte die
ik 's nachts op de slaapzaal had geconstateerd werd tenmÍnste
Na

geevenaard.

L2,

Toen hel drietè1 weer terug was na enkele uren wer^den de
aanweziger: uitgenodigd om hen te volgen voor een verl<enning
van het parkoer s.
Direct ac.Ïrter de boerderi. j moesten we een 'd"obbe' over steken
middels ae zoqenaarrrde 'catcrawl'. Het touw l:1eek echter te dun
t.e zi jn waardoor 1k a i vri j snel 'zakl<ie btauw' constateerde
vooï tenrrjnsle een week en geef hlervoor tiruis maar eens een
redei j.Jke verl<1ar--rr-rg die ook nog geaccepteerd. word.t. En verd.er
pijn in l:et.borstbeen vörraf d"e zwevend.e r^ib tot aan het strottehoofd. Verr,zolgens moesteri we onze weg vervolgen door het
rneest ontoeqankeii-]ke deei van het bos. Ondertusserr moesten we

door ntod.clersi,-rten ploeteren, onder inderhaast omeezaagd.e bomen
ctoor krttlperi en Írre'L autobanden err boomst.arunen lopen zeulen.
ï-titer-eiard rrroesi err rii touwen worden qeklomfien. i-.ràor verand.e*
rinqen in ons vc'ed.se ipatroori en de r,rele geur.- 1..-teur- en smaakstof f en : e clan c)ns vc'fidsel wor-cien toegevoegci iieett elke
moderne l'ieder-larrder wei ergens een al ier-qie rroc,rDat Wytske err Gr:.et -ie ectrter prroblemen hebben nret een touwal*
lergrie wös r;eileel nreuw voor urj j. Vc,or !{yt'ske en Griet je
echter voldr.rende l-eclerr om al le touwopdracÍ:ten anllstval l ig te
r-1

-

jderr.
Aan hei- errrci varr cie tc,cht waren er touweri over de..zaart van
BakJ<eveen gesljanllen, waarover je de arrdere l<arrr_ rnoest p::oberen
te bereikerr^ Na cie;:e .;e1^henrring moest iiet par-kc,ers r.n zö
We irrrg mclge i r _'l.l.l t r -tri eellc'rnert trr grroep jes val twee
mi

.

ag vo i gi- tr terc,rrder^
1 i:et.er' Hondebr i rik - Kea cle Boer
2 Jeliie Land
-- Anko Od"d,tng
vervolgerrs een hele t.r_rd niets err vervoigerrs op minimale
onderl I nqr-r at-st<rtio.
3 Boele de WÍnd
- Gr-iet_ie Waalkes
4 Renze de Wrr:rj
-- iiytske Heuker^
.- I,iets:e vd Veen
5 Alie Seiffers
Omdat de onder-jtrrqe tr-rcisverschí11en giqantlsctr waren wiI i.k
deze maar n:.et vel-me lden. De eerl i:khèià qeoiedt rnr : hr er
echter wej l-e vermelclen dat na herhaataeii-jk aand.rrngten
d.e
touwbrug ook door Gt.ietje is genorÍren.
Na deze tocht trcÍren Boele en Jan Be voc,rbereldirrgen voor een
langdtirrg ver'.trir-if irr c1e keuken. Hierbr-r constateei-d* Boele
dat. er geen roön)j-)otel- àiar)wezig was voo]- de kr-urdenboter.
Hrer^op verzoclii. hr.j Al re en (-triet je oni in dir- qlernis te voorz jerr - lielaas was *!^ in de karnl:w:.nkei Eeer] t-oc,rrboter^ te ve1-*
krr:lqerr err crrrlat het i nrn: dcle l s ruirr vr Í uur wàs gewor-cien
wöï'en a I 1e aricler-e w: rr.t'<e 1s ges i oten . Llc-re 1e aci-.2:l seerde cie d_ames
dan o,:k om maíj1- e]-gerrs; ucËt.roi, te gaàrr.
rt irr een
piaats-ie ais Itoer-ekker- r'log moge]r:k is wji Döt
€chteÏ- lt-rer zeqqert
dat drt vercie:r- o,.k rrog rriààr erglerts rnoge i r _tk is . l,l.:ar weei_ zo ,n
pr^ovlttctó,rltle veel. Ver-voigens pro.beren Alre eir Lirret_te vta
rnl iclltrngen öci'rter het t.elef oonnurrmer van ::;iep en l{arg"a Le
komen. Helcias bIr-tkt.iat
ltt Fri.eslanrl een ander nurrïner
rnlicirtrnqen qerese]-veercl te z]-'irr, rnclnr op zlclr was datvcrol^
niet
veront.rutend voor- j-iet buil-enianc1. NaoaL Alre en Gr^iet_re na
lret.
raaoplegeri varÍ vele agenoa's corrtact met huize Schepel trebtren
grekregen krr]gen Siep en Marga de oprlracht- om vra hurs aan
huis bezoeken ln Leek aan c1e i:enodiide rc,omboter te komen.
verder wordi: aan ijiep gevraagd r:,m càntcrct op te nerren met
en lrrjnie zc)ddt dre voor cie plaatsen'Ic,lbert en f.l:e-ber-t f,ake
een
dergelj:ke a.hÍ-ie op touw kunnen zetten. Helaas blijkt echter^
Lte

u

r.
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dat zi) geen posil-ief l'esultaat hebben weten te bereiken.
Daarna probeert men Boele er van te overtuigen dat er niet ,,
pers roombot.er gebruikt hoeft te worden. O, hoe simpel en
a1leen o;-r consumeren lrlijkt dan het àanwezige gepeupet. Men
stelt zeifs voor om dan rÍràar margarine te gebmiken. Kruiden*
boter nraken rnet croma stel je toch eens voor. Gelukkig weet
Bc,ele dil ontrerl op het laatste mornent nc)g af te wendèn. ook
tr:dens de gc,ul^metteparty bli jkt weer- het qrote verschil in
groepssarnerrstel l irig. De grootste g'roep is consurÍrerend ingesteld, heLgeen betekent zowel mogeli_jk eten in zo weinig
mogei r:k t i -id. En een klein groep je die steecis zr kleine
hc,'eveeitrederr bererden maar daardoor wel 1ar-rg bI i jven genieten.nadat veie }ianden de afwas hadrien gedaan en alles netjes
opgeruimd was, kon er !íeer een reis naar het ijspaleis worden
ondernonlen. Lre knc,f Iookqeur die wi. j verspreld.en rniste nu zi jn
ultwerkrng rrret. Stond bi j onze aankomst d.e cafet.aria nog
helenraal vo1, binnen de korste ker en waren de and.ere klanten
verdwenen en l<ond*n J::. j onze superi jsles weer verortrerenRjnze err Jel l ie lieten bi i jken de sloqarr: " vri j vei"1i.g of vri j
ntet" göed JleEr-epen te hebLren, v.rant zi j gieven een intense
vr1-]par-tr; via de etalaqJeruit waarc,p na afloop gÍcrte ,plekken,
werden ac1'rt-er-giei.lten_ na terugkorrrst op d.e l:oer-rleri j stond de
kof Í re klqal. en rrarrlerr 1^,-lJ een kl jk-je in r1e geheel verbouwde
kantrrre.
Waarscl-tl ln.l r-ik lrei:t-retr lioeie en ftlnse lrrer een d.eai qenraakt
waarbi-l -bc,ele doot i{itize r l jkeir-ik varr Berenburg weia voorzien
en a1s 'i-re)oriing' hrervoor mochL flirize op de zonaag zond.er
oprnei klliclen van Boe ie cte tr arntng zeel- vi-c,egtl jdig verlaten.
wie wre gechanteerct heef t is voor mi j rriel_ deuÍd"e i i jt maar
hrer möe1-. volge,s rnr-r een vies speilet_te qespeeld 21-ln.
Na een geworie zorrriagmorgentrarning gtngen Eoeie en Jan Be weer
cle keuken f n terwr jl de ancler-en onder- rcieaie omstandrgheden
een Íietstcrchr- gr.rlgen maken. Na af looop van de fietstocht
stond de riasi weer klaar en een ieder gerrool- hier.,ran weer
voi 1e t.euqerr. Hrr het moet opnieuw giezegd wordet:, Bc,eie aLs met
c'pperko,r-' er-: Jan Be a1s z'n lrulpje ziln rrr staat orn d.e mest
f antasi:ische maalti i.:Cen voor te schotelenOni ong'eveer 1'7.00 uur was het ti jdsttp aangebrokerr om afscheid
van ei.kaar te nemen en nadat:.edereen-iarr Ée veel ster^kt had
qewenst vocr z' ï1 z iel(enl-rliisoprrame rnaanclag gi rrg een ied.er.
hu: swcrot r-s
JJoe I e . Jtrr: iie. tli"rel-. je, Al ie het was weer een f antastisch
weej,'encl en Jarr Be veel s;t-.erkte en een vcorspoeci:i g irerst.ei.
.[r;en ver-rrroe].dc rrroarzeet' tevreclen ljal.lkeveei.]ganLIer.
.
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Het iaatste trainingsweekend?
die in L994 meed.eed aan het trainingisweekend was zeer
enthousiast. Door de commissie werd ter plaaise d.an ook besloten om de kampeerboerd"erij ook voor L9g5 weer vast te leggen.
De data vrerden in de eerst volg.ende droaver bekencl gernaaftt,
zodat een ieder hier rekening mee kon houden in zijn of haar
planning.
Helaas blekerr er tenslotte door allerlei oorzaken maar 1ideelnemers te zijn. De commissie besloot dan ook om het week*
end te annuleren. Dit bleek echter niet meer moge.iijk en we
werden contractueel aan de fínanciele verpiichtlr:g gehouden.
De comrnissieleclen starten daarop een telefonÍscn i<lËaje om te
kijken of ey nog meer iiefhebbers waren. Helaas leverde
dit
maar twee nieuwe cieelnemers op en een omgekeerd. evenredíge
frustratie voor de comrnissieleden d.ie d.aarop dan ook ccrnclu*
deerden vàn: trelaas, maar niel weer.
we zullen ons dan ook nog eens goed rnoeten bezj-rrnen of er toch
nog belanc;stellrng is voor een volgend trainingsweekend".
De groep

Ànkc:

1,7

Aan de leden van loopgroep "Nienoord"
Parkeerplaats Nienoord
9351 U Leek

Enige en algemene kennisgeving

Bedroefcl maar dankbaar, voor alles wat het voor ons heeft betekend, geven wij u kennis, dat
na een afnemende belangstelling, van ons is heengegaan

Trainingsweekend

B akkeveen

op de leeftlid van 6 jaar"
Bakkeveerq

l0 september

1995.

Het trainingsweekend heeft gedurende vele jaren een grote groep mensen veel gezelligheid en
spierpijn bezorgd.

De diepbedroefclen:

Tolbert:

Grietje Waalkes

Boerakker: Boele de Wind
Nietap: Alie Seiffers

De begrafenis heeft in stilte plaats gehad.
Geen bezoek aan huis.

1B

Beste medelopers,
Zoals bijgaand kaartje doet bewijzen, zljn wij blijde verrast met
een dubbele gezinsuitbreiding.
Een dergelijke verdubbeling van ons kinderbestand zal een aanslag doen
op de conditie van mijn vrouw, maar ook op die van mijzelf.
Om Ueide deze nieuwe ervaring op een sportieve wijze aangenaam te kunnen
aanschouwen zullen wij daar enorÍn veel energie in moeten steken.
(dit is uiteraard geen probleem!)
Maar om twee uitputtingsslagen tegeliikertijd aan te gaan zal wel wat
te veel van het goede zijn.
Vandaar dat ik voorlopig die ene uitputtingsslag op zondagmorgen met mtln
aEwezigheid zal ontluisteren.
Wees echter niet bevreesd: zodra de situatie zich et voor leent om weer
heftig mee te trainen op zondagen, dan zal mdn aanwezigheid weer een feit zdn'
gÍaag alle zondagmorgenlopers uitnodigen om bij ons
een kopje koft-re met een versnapering te nuttigenWanneer dit zal moeten gebeuren is nu nog niet bekend maar uiteraard zullen

Wij willen blj deze

met Boele contact opnemen omtrent een geschikt moment.

Tot slot: een nachteldke training met twee huilende baby's levert ongeveer
twee trainingskilometers op.(berekening volgens Wij,ouders van Nu)
Groetjes, Kina en Anne

Wij zijn heel blij
met de geboorte van

Dieuwerqe - Elsemieke
cn

Britte - N4arjolein
Groningcn, 1 scptembcr Í995
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September:
05 Irene Dix
14 Rene Karreman
17 Frits Maas

24

C4altTerpstra

Oktober:
01 Wim LigthaÍr Schenk
04 Els v.d. Berg
09 Pietje v.d. Veen
11 Evert Wensink
16 Karst Feenstra
18 Wytske Heuker

Irtrovember:

l0
27

Boele de Wind
Peter Kooi

23 Sake Bergsma
26 JanPosthumus

Van Harte Beterschap

!!!!

Wij wensen Jan Be de Boer (de echtgenoot van Kea en geweldige keukenhulp
van Boele
het trainingsweekend) een voorspoedig herstel toe.
lrjdeg
Jan Be heeft n.l. een vrij znvare operatie aan z'nbeen moeten
ondergaan en zalnog vele
maanden in het gips moeten lopen.

VERHUISBERICHTEN
Peter Kooi
Hostede I
9356 BR Tolbert

Trijnie en Take v.d. Velde
Pasorije 49
9356 BN Tolbert

Harm Pops
Weegbree 2
9861 ES Grootegast
tel. 05946- 12824

NIEUW LID
Jan Vlasblom

l{5-19s6
Ewesheim I
9351KWteek
tel.05945- 19347

v

w

schoenmokcrii en steulelservice

,DE

LI EKEBLOM'
I
De Sthons'14o,

9351 AI l"eek
a

t

GEDNi.JTE STNGEL

42

I
§PORÏ§ HOE§A]ID
ASSEN.DRACHTEN.EMMEN

Tel- 05945-175ól

I

ASSEii

AUTO M O Bt EL-CARAVAN BED RTJF

EGBERTS

B.V.

NIETAP.LEEK

Caravans:

=llvadn= =tlind=
Hot bodrilí voor rrw kornpÍcte AUÍO/CARAVA-t{-SERVtCE

occAsroNs
-_ SCHADE-REPAHAÏES

-_ ACCESSOIRES/ONOERDELEN
SHELL.SERVICE
Astomoölc{cn:

t{(ft+Íl<

TeL 05945-12464

sffiË§sl=gïf,BÉ'dàffi
UW PARTNER
/N

is onze service rnaar wel hoorbaar

(bii uw buren)

PROJECTINRICHTING

KOOPS

KonoolstÍoot 52 - 9301 LT Roden
Postbus 248 - 93m AE Roden

Lrtrt zenten
iurytlkr

Teleíoon 05908- 12088
Fox 05908- I 2óóO

de Liekeblom

Briljaat irr alle facetten

- 059.{5-1714I

I

I
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PLAÀTSEN WÀÀR DE KOMENDE PERÏODE DE TRÀINTNGEN ZIJN.
EXTRÀ TRÀINING OP DONDERDAG, TrJD ÏN OVERLEG, VERZÀMELEN
OP DE PÀRKEERPLÀÀTS VÀN NIENOORD.

a4-9
17-9
21_-9

24-9
29-9
1-l-0
5-L0

5 X J.OOOm pauze l-OOOn
Training Nienoord
. L2 x 4OO eerste 6 pauzers 200m, andere 6 4OOm
Training Nietapsterbos
4 x 15OOm pauze L50om
Training Norg
6 x 1O0Om, eerste 3 pauzers 500m, rest l-O00rn

7-LO

SURVïVÀLRUN BOERAKKER,

B-10

Training Nienoord

L2-LO

Àl-s 21-9

L5-1-0

Trainingr Coendersbos

l-9-l_o

Àl-s 2B-9

22-LO

26-LA

Training Nienoord
Àls 5-10

28-LO

À.V.D.cross Dwingelo 15.30 uur

29-LO

5-l_t-

Training
Àls 21-9
Training

9-l-1

À1s 2B-9

L2-L1,

Training Nienoord

l-6-L1

À1s 2B-9

2-tL

l-9-l-1

aanvang L?OA uur

Roderbos

Bakkeveen

Zevenheuvelenloop Nijmegen, met zoveel mogelijk

leden op stap!

26*LL

Àls 2a-9
Training Ni-enoord (cross)

30-l_1

A1s 2B-9

2-L2

Nienoordloop l-2.15 uur

3-L2

Training Zuurse

23-L1_

Duinen

22

WEDSTRUDUITSLAGEN
t64

Maremer
Jellie

284

L,and

Wehe den

Jellie

Stratenloop
45,? min

Hoorn

Land

5:7 Lindeloop
Sake

Jellie

10,3 l<rn

9,1 km

40,11 min

Wolvega

6 km

Bergsma 23,54 min
Land 25,10 min

19-8 22-e Punterloop Giethoorn

21,1km

Sake Bergsma 1.35,25
27-8 Sneek-Bolsward-Sneek
Rene

Karreman

Maas

Frits
Arend v.d. Meulen

20hn

L.09,42
1.27,23

1.3 1,31

Trainen op donderdaqavond?

??????

Vorlg jaar heeft Jan Hovinga geprobeerd om op de
donderdagavond een training te organiseren. Hefaas was de
belanqstelling vaak zeer gering. Jan heeft daarop bes1oten
z'n tijd anders 1n te vullen.
Ult gresprekken met een aantal leden blijkt echter, dat
er toch wef behoefte bestaat aan een extra training in de
week.
We willen nogmaals

proberen deze trainingen voor zowel de
recreanten als de wedstrijdatleten van de grond te krijgen.
Wanneer je belangstellÍng hebt voor deze
traj-ningsmogelijkheid dan moet je bl-jgevoegd
antwoordstrookje inleveren bij de trainer.
(naam) heeft wel

Onderoetekende : . . . . . .

belangstelling voor de trainingsmogelijkheid op de
donderdag. Mijn voorkeur voor de aanvangstijd is:
17.00 uur/ L1.30 uur/ 18.00 uur/ 18.30 uur/ 19.00 uur.
(doorstrepen hetgeen niet jouw voorkeur heeft!

(Handtekening)

Inleveren voor 28 septemJcer a.s. bil de trainer/trainster.
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Mi-jn vijfde kwart.

" Het eerste rustrum is een
feit:Ík heb m-n vijfde kwart
vorbractrt - sinds- ik vi jf jaar ;;i;e";-o.b.v.
mi jn vakanrieakti_
viteiten d"gl m'n-=w"t"r ben ;;;;;;"aId
n tri-arreertr re
om
worden doe ik_ nu iedei jaar de kwàrt in Hoite",*.ri
evenement
sinds m'n deelname uitg;breiaér-is-geworden en in
natÍonaar
aanzien is gestegen.weÍ, dat
nieí-mijn verdienste maar die
van de organisatie-Het is_geni,heel
gezellige entourage met een
reuk parkoers- e', veel pubriet":il1;óra"rling.Eet
trere d.orp
staat op z'n kop en de middensti"à-tËàrt totaar geen
probremen
met wegafsruitingen etc-rntegenaeer, ze geniete'
van
uitstraling van h.et here evenement.Àfgezien van de de
enkere
honderden rekreanten( misschi"o ,o.i-Ëet begrip
rekreant
nog
eens goed op zj-jn waarde bestudeeia *o.a"n) -doàn
ei ook nog
zo'n 150 wedstrijdatreten mee,waaronder de natinale
top.
zodra hier het zwemonderdeer'hiei
gehouden (wordt aan gev.erkt) is-àe io-nrrit"nwater kan worden
NK hier gehouden za1 gaan worden. ,"n.f:.jk heel reëel dat het
Maar zover is het nog niet-op za.erdag B juri
togeE víe weer
naar Holten-vanuit Leàk met zomerse
temperaturen kwamen we aan
in Horten met !1jna tropische t.rp.ràiuren
met bijbehorende
luchtvochtigheid.voorziào rr"o een matige voorbereiding
maar
wel met een rederijke rroir;;";-;"ïË-i.t
a.
fysieke
en
menrare
warming up begonnen. rntussen kwamen de
eerste
jonqens
echte
en
mei-sjes al op de riets rràt parkoers op
racen.Waar
de
triatleten van het eerste uur nogar stevig gebouwde
tui warea zie
je dat een lichte lichaarnruà"i-i.öài"àl.ais
de
overhand
voerr.
60 kilo bij een een normarà i;";;;-riíi.
ideaar
kompromis
tussen kracht en duurvermogen.Tévens Éer je
een veer betere
met dir weer; zíj hadden-trijm";;
;;;; tasr van
i:lr::::voer
Het eerste deel, tret zBTernmeD.
een lekkere opfrisser.Gezien
m'n voorbereiding en té.Ëi."t r{as
*""
it-oà zz mi_nuren het water
al weer uit ars íatu -r"o-rir" già"p-;;
220.\reL een srechter
gedaan-Het fietsen begoa rreè1 le*àr
,ut
een gemidderde van zotn 35 t-,tuui,o"a"*" over de eerste zs kn.
vervolgens zakte ik aardiq in dooi à"-nitt. kettingprobremen.
on-ràà-r-rustig
door te fietsen want het rop"o moest ook nog.Dat
kn. door de van de hitte ,:.La"r"oaà-.t."ten van was zo-n 10
Horten.
Vier rondjes van 2,5 km met_genoeqi sponzenposten,water
en
me'§en met tuinsproeiers ondérweg-r<"nàËo
mijn
koelsysteem
aiet
behoeden voor overbelasting:ieaàie ;;;;
sneller
gaf
warmrestu_
wing-Gefrankeerd door beide dochters tiarn
ik pas na 55 min.
vuurspuwend over de streep-stevig
verhit,
maar
niet erg
vermoeid en wer gezoad twàn ik oó
vao 2.45 uur.
pn .o ss"À"-.ioarijd
*io-na
de
winnaar
bij de
::i.:":"li"i:ï-bàven'ij;
Braderend door de uitsragenlijst zie je
het grote vervar bij
vele deelnemers:snelle
en
fieisers
=*é...r"
kapotgaan bij her 1open, terwijr ir.
_zíe je volledig
opruk in de rangschitt i.rrq.
"ii"indetijk sreeds verder
Tot volgend jaar.
Rob Amesz

