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Wedstriidsecretaris

Voorzitter

Jellie

Ànko 0dding
J.P. Santeeweg 86

9745 CP floogkerk

9312 P[ NietaP
05945 15598

050 565982
Technische zaken
Boele de l{ind
De 0lde Be 18

Secretaris
Kea de Boer

ViSfakkers

Land

Leegeweg 6
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9362 RC Boerakker

9356 CB Tolbert
05945 14372

05945 49936
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Rene Goossens

Jan flovinga

Jan de Jong
Peter [ondebrink

0ldebertueg 77-1
9356 ÀÀ Tolbert
05945 19879

Rob Eoutenbos

ÀIie Seiffers

Contributie

- ge!,oon lid: f 65,- Per jaar
- scholieren en studenten: f 40r- per laar
- wedstrjdlicentie: f 30,50 Per jaar
voldaan
- de contributie dient voor de aanvang van het nieulie kalentlerjaar te {orden
verschuldigd
- li: ir*tri:viníi. ..nnatig f 10,- aduinistratiekosten
wordt steeds
- het liduaatschap wortlt aangegaan rooi d. duur van een kalenderjaq.gl
schrifteliik is.opgezegd

*iróngd, tenaij.voor l.novenber
15,- atluinistratiekosten aan
een aoo.re vàieíiging dient
naar
- bij overschrijving
KNÀU te worden betaald.

voor de ouur

v*-à.n
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2si4[5
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385i05336
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Trainingen
uaandag:

Boele de liind
Jan de Jong

woensdag:

JeIIie

zondag:

donderdag:

zaterdag:

Kleding

tand

Ànko 0dding
Ànko 0dding

sueater f. 32,'

uedstrijdshirt

t-shirt

broekje

f 1,6,-

f

f

40,-

30,-
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VÀT

VOORZITTER

REeluatig dwarrelt er aI eens een sneeuwvlokje naar beneden en de tenperaturen
zitten vaker
onder dan boven het vriespunt.
zeker onstandigheden on toch een beetje in de kerstsfeer te konen.
Ik uil eenieder van jullie vanaf deze plaats alvast prettige feestdagen liensen en voor
het
nieuwe jaar de allerbeste wensen.
Ànko
è

VÀ}I

D[

Pff}II}IGI-IEESTER

Eet jaar loopt ten einde,

tijd

loopt door.

De rekeningen lopen op,

ook de kontributie-nota Ioopt binnen.

Sta hier even
het nu over!

Kontributie

bij stil

1996

ticentie

en naak

f 65,-f 30,50

loopgroeten van
Penningneester Jan E.

bijdrage

VÀI{ DB REDÀCTIE

flet laatste nurner van.dit jaar bevat - zoals te doel gebruikelijk
net een naderende jaarwende veel stof tot beschouwing.en.bezinning. Eoogtepunt bieíin is
uei'de het essay van Bob die zijn
energie zorgvÏldig verdeelt in een ze[ere uàte'van fysieke iorpu*ing
*,-ro'riilr[,-in'..,
Eote nate van geestelijke inspanning. I{aar dit eersie, ,oo, on, org.rur,rig.n,-àí6lijk
voortdurend in het niets.oplost, leidt het tweede tot Étijvenoe
oocunenten, wàurvín de eerste
(!) in dit eenvoudig periooiek, voor ons gelukkigen, u.rrnifii*-font.
leest en huivert!
De overgangen in dit nunner zijn schokkenà; ae.uítvoerige
en uiilunoige Hjorigen;in-jin p.
brengen je in de laagste fysiele regionen en riolen.
En.sla.vervolgens.de.pagina's ou tot je bij het uiterst volledige
wedstrijdscbeua van Ànne
belaadt en neeu dit inteEaal in je agenda-over.
0verigens kan de redactie laar geÍu< íiet op:7ttle kopij
is digitaal aangeleverd. fiulde!
De kgpti (in IiP s.1) voor de voÍgende Droav/uoet
in;;il;.à-;orà.n ,oo. 23 februari (geschre-
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Albert Heiin,
altÍjd in beneging I

D

LEEK
vertrouwd

on

Yoordeli

Leerveilig autorijden bii

Veninga's
Riischool
NIETAP

t

lsaàc v. Ostadestraat 31
tel.05945-13062

elb

lsaàc v. Ostadestraat 26, NietaP
Tet- 059a5-12257

GRAÍIS THEOAIEIESSEN

Albert Heijn,
Schreiershoek 3, Leek'
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In veel opzichten wordt het naatschappelijke leven vergeleken net sport. werken-worót

al

haast gelijkgesteld net topsport; de
chef in een bedrijf wordt beschouwd als een

sprtcoach. Er zijn vele voorbeelden te
vinden die evenzovele vergelijkingen zijn
uet het verschijnsel sport. Sprt heeft
blijkbaar een steeds groter wórdende inpact
op het uaatschappelijke leven. flet lijkt
een trend, die niet ueer is weg te vagen.
fiet is dan ook heel rlel verklaarbaar àat
mensen als ikzelf zich nu bewegen in een
topploeg als de loopgroep l{ienoord. In vroegere tijden dacht ik dat kennis, net name
van filosofische richtingen, het alfa en
onega !ras, uaar thaas ben

ik tot

de conclu-

sie gekonen, dat een topprestatie op de
zondagochtend in het bosrijke gebied rond
llienoord een zEenende werking op nijn
geest en licbaau heeft. Ook de beuoedigende
wijze naarop onze coach Boele de tiind Íeiding geeft aan de loopgroep heeft op nijn

eigen leidinggevende nogeiijfneoen èen íeilzaue werking. Eet ieder keer weer een topprestatie uit nijn stranue ledeuaten persèn

Lichane).ijke kracht gepaard gaande net gee-

stelijk vernuft

stonden hoog aangeschreven.

De leuze een gezonde geest

in

een gezond

lichaau is waarschijnlijk in die tijd ontstaan. lie ueten nu echter dat deze leuze
ook door vele louche figren in de geschiedenis is gehanteerd voor verÍ{erpelijke doeIen.
vraag

nij echter af of de zin van het
bedrijven van sport nou echt stoelt op hoge
edele notieven. Zijn die notieven niet rationalisaties achteraf evenals het notief
van het leveren van een topprestatie. Is
het niet veeleer eo dat de uens geneigd is
tot een consequent eudenonisne, een ethiek
Ik

die gebaseerd is op het louter zoeken naar
eigen geluk. Juist in onze tijd waar individualisne en consuuentisue hoogtij vieren
en waarin tle noeten geloven dat alle ideo-

lijkt

logieèn dood zijn,
deze ethiek r,lel
eens de achterEond van ons sport-bedrijven
op de zondagochtend te kunnen zijn.

heeft veel te uaken net de wijze r,raaróp een
als Boele zrn pupillen ueet tà
notiveren. Toch heeft nijn voortbewegen ook
topcaoch

iets lui,s in zich.

Waaron

treedt dié ei-

genschap ook naar voren?
De redactie heeft
niet gewaagd ou zo
mar een trendy gedachte weer te geven.

lij

l{ee, boven aangehaalde zienswijze uoest

behoorlijk onderbouwd worden. [et liefst
wilde ze dat ik bovengenoende hypotiese

weet te falsifièren. ius toch nàar proberen
een sluitend betoog op te bouwen. Dat is

niet zo nakkelijk, walt na enig navorsen in
nijn toch redelijk onvangrijke boekenkast
bleek dat het begrip sport een weinig gehanteerd filosofisch beqrip te zijn. De
oude Grieken beschouwden de sport naast bet
verstandelijk bezig zijn als een belangrijke aangelegenheid. De olynpische spelen
waren een jaarlijkse krachtneting tussen
uelgevornde sporthelden, die ook toen al
een topprestatie probeerden te leveren.

in die tijd aI bedoeld on de
te verdrijven
door sportwedstrijden te bezoeken. Sport
stond echter ook in dienst van het oorlog
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Sport was ook

tijd

è

op een prettige manier

voeren.
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Ieder is toch vooral uit op het beste, het
voordeJ.igste, het gezondste, het nooiste en

het geriefelijkste.

De beste levenshouding

schijnt

ge een zeer bedrijvige

te zijn.

tegenwoordi-

Eet leveren

van topsportprestaties hoort daarbij. tuiheid is niet bepaald een kennerkende eigenschap van de rcns in onze tijd.
Vroeger schijnt dat anders geweest te zijn.
In de 17e en 18e eeuw werd er veel geklaagd

n

over de luiheid val ondergeschikten.

In het

tsaristische Rustand vierden vele 0blonovs
hun luie leven. De lichauelijk luie nens
verveelde zich echter niet. Ze kon zeer
bezig zijn uet de geest. tuibeid is een

relatief begrip

evenals het leveren van
is. Inayat Khan (een Indische filosoof) heeft op een fundanentele
wet in alle activiteit geuezen: de uens is
steeds geneigd haar tenpo op te voeren,
alsof op den duur een gebeurtenis zijn ver-

topprestaties dat

veling opwekkende karaKeristiek verÍiest,
als het niet geleidelijkaan sneller gaat
verlopen. Van Khan is ook de interpretatie
van de drie zgn. gunars uit de Indische
Sankhyafilosofie t.w. de sattva, de rajas
en tauas als drie tenpi: langzaan, niddel
en snel, waarbij de tauas een destructief

tenp of ritue zou zijn.
van autonobilisten

ons lleer wat ueer de eigenschap van luiheid
noeten aankweken. flet doortrekken van de
wet van Khan leidt tot een steeds grotere
uate van destructie als wij blijven geloven
in de overbedrijvigheid van onze westerse
matschappij. De luie nens zal in die uereld een progressieve kracht betekenen, die
traagheid in veranderingen zal bevorde-

ren.[r is nij slechts weinig ruinte toEercten ou een stukje te schrijven. ltu ik

daarmee, na lang aandringen, mee bezig ben,
denk ik dat een dergelijk onderwerp vraagt
or een verdere uitwerking. Ik voel nij ech-

ter wel gesterkt in nijn opvatting, dat

één

training per week toch aardig tegenoet kont
aan een zekere luiheid in nij. Ze uordt ook
nog eens bevestigd door een 0osters

filo-

soof.
Bob

ten

B.

(
a

l\

De snelheidsroes

is

daarvan een frappante
illustratie. Eet verkeer verloopt steàds
sneller. fiet
een iryeratief, zo erg
dat landschap en de schoonheid van onze
steden eraan rorden opgeofferd. Ook het
spreken schijnt op een steeds snellere uanier te noeten verlopen. Is een avonttje
kijken naar beelden die zich traag van het
erc naar het andere shot verplaatsen niet
een uitzondering geuorden?

lijkt

Ons levensritue uaakt

in

de loop van decen-

nia een sterke versnelling door. Trends

en

uodes op verschillende gebieden verouderen

snel. Onze hardloopprestaties leiden aan
hetzelfde euvel. Iedere zondagochtend zijn
een

de

belanEijk onderdeel van de gesprekken
naar sneller wordende topprestaties

al

van onze loopgroepatleten.

Zit

ook daar

niet iets destructiefs in. [oeveel Ieden
hebben niet hun loopprestaties aan de wilgen uoeten hangen, vanuqe niet ueer op te
Iossen blessures of andere besognes.
ltoeten we niet terug naar een langzauer
levenstempo en daarnee naar een ueer Iuie
aanpak van onze
De Droavèr

loopprestaties. t{e zullen

Iihere I go nrhen I run and I
don't uean the route. ïou
run to think, to hear the
birds, to be alone in a
crowded wor1d. To uin the
contest witX that part of
you that wants to stop. You
run because it takes you to
a place a car cannot go. To
see the night shift uorker
trudge his way hone as you
breeze by. Iou run, to help
your nind distinguish between the inportant and tlre
uniuportant what nust be
done and what can be nut
aside. To gain a sense of

freedon. You run because
you realise

trving,

and not

winning, is everytling. But
nost of all vou do it.
7
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restaurant-ruitul,,DE }YAAG"

. SÍeenolle inrichting - Ruime parkeergelegenheid
. Specialiteit Drentse kofÍietafel in §ijl
- . Taalaqommodatie ran 20 tot 500 personen
. Catering service: rerzorging ran dranken - hapies'
J.P.

Sante*reg 15, NIffAB

barbecue - complete diners roor alle fee§en
en gelegenheden
teleÍoon 05945-12563
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TEGELCENTRALE TOLBERT BV
Te1. 0594 5-L5782
Leuriogslaan 40

Tolbert

WIJ DE TEGELS"
WIJ HET SANTTAIR
ueem geen beslissing
over tegels of sanitair
alvorens met ons van
gedachten te visselen.
Dat kost aiets en 1evert veel op. Verfrissende adviezenreen unieke kollektie et,c.
en.. zeer gunstige PF-IJZEU! ! ! ! :

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

sporlcenirum

ALEXSTAAL'
De Dom 38 - LEEK

TeI.05945-12820

[Ëntl

SURViVÀLRU}I BOIRÀKI(IR

In juni

kwan het aI ter sprake, de Survivalrun van Boerakker. Tijdens een verjaardagsfeestje, toen u'n ,beide oons, probeerden nij, ['n broer en zllager enthousiast te

survival in
oktober. Zelf leek het nij wel een Leuk
idee ou eens uet een 'fauilieteau, aan zo-

naken voor deelname aan een

iets uee te doen, voor [,n broer en zllager
lag dat iets genuanceerder en tras er tlat
neer overredingskracht nodig. llaar naarmate

het feestje vorderde en er een aantal pijpjes pils genuttigd werden kwau ook bij deze
boys het entlrcusiasue boven drijven. Een
Survivalrun over de grond waarin je roots
verankerd zitten uaak je inners niet elke

overmaat van ranp sprong broerlief ook nog
eens nidden in de s1oot, bleef net z'n nieuue sportschoenen in de blauwe nodder steken en verscheen uet één schoen weer op het
droge. [et zoeken naar de schoen leverde
een behoorlijk aantal ninuten tijdverlies
op, naar geen schoen. 0p één sok en één
schoen verder tot het ouderlijk huis, waar
de ouwe wijetijds-gynpen van Pa ter vervanging van die ene overgebleven Nike klaar
stonden.

dag mee.

Eigeniijk wisten we niet wat we ons bij de
run voor noesten stellen, naar de verhalen
die we in de loop der tijd van Rense en
Boele te horen kregen beloofden niet veel
goeds. 'Tien kiloneters lang en tot aan de

- ---/
//tV, l-"'*"v
-- ^,

)

\

schouders door de blauwe nodder en tussen
de ratten door in het riool, waren de sterkste de we te horen kregen. 0nze Eoep uas

al gaw conpleet en bestond uit vier personen. Voor 75t fanilie, aangevuld net een
goede kennis. 50t (broer en zwager) stond
als ongetrainde loper te boek. Zij vormden
de achillespees van de groep. Tijdens de
uedstrijd naar afuachten wat dat zou gaan

worden ....
0nze start rdas oD 13.00 uur precies, als
eerste groep na de individuele lopers. Ge-

t-shirts (van de organisatie
te dragen) en, naar later op

huld in witte
en verplicht
een

foto bleek, (neg) Iachende gezichten.

De eerste opdracht, een rondje autobaaden

sjouwen rond het hoofdveld van de plaatselijke voetbalvereniging tlas nog een fluitje
van een cent. Ook klomnen we aardig over de
schuttingen die langs de kant van de uE
waren geplaatst. De ,overpak-ladder, voor

het fietstunneltje naar lucaswolde cas niet
echt een probleen, mar sas voor de kleinsten in de groep iets te hoog gegrepen.
[et is dal een voordeel ou als Eoep aan te
treden: je kunt elkaar helpen. 0ptillen,
overpakken en ueer verder, 0p naar de sonpige weilanden naast bet 0ude Diepje. Bij
de eerste sloot hebben tle nog een poging
gedaar ou droog over te konen, maar bij de
tweede sloot waren we aI kleddernat. Tot

0p de route door het dorp waren tal van
hindernissen opgesteld, die geen probleuen
opleverden. Een catcrawl deden lte al eens
als Jan Soldaat en door containers en sloo-

pauto's klauteren was leuk voor het publiek. Eet rondje rond de kroeg met een
leeg biervat was nieuw voor nij. Die voor
nij zo bekende kroE van Àfko, waar ue w'0Eer na iedere voetlalwedstrijd het vat
bier leeg dronken, laar nog nooit net het
Ieeggedronken vat een rondje om bet café
hebben geuaakt. Dat heb
goedgenaakt.

ik

nu dus

Boerakkerders laten eich niet verrassen
door een snel invallende winter, want op de
plaatselijke ijsbaan staat zowel in de zouer als in de uinter altijd een netertje
water. De organisatie naakte hier dankbaar
gebruik van, want we noesten net z,n allen
door het water waden.

9

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
is
geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties' Het
heeÍt als
persoonlijke coneen bank vàn mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het
zijn we vaak
Daarom
de
samenleving.
tact. Elke Rabobank staat midden in
en
scholen' We
verenigingen
het
bedrijfsleven,
in
betrokken bij activiteiten
zijn een
we
gaat.
Kortom,
om
bankzaken
niet
als
het
leeft,
ook
er
wat
weten
bank die net zo thuis ii in de buurt als u.

Rabobank
4E

w.*(
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service nog iets meer!
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zeker met Sportsr;ore

De achillespezen van onze groep vonden het
we uaren inners aI een klein half uurtje onderueg.
l,laar het waren de eerste tekenen van ver-

wel 'lekker aan de spierenr;

noe idheidsverschi jnselen.
Die tekenen werden goed voelbaar toen ue

een swing-over noesten doen.

g-over

Bij een swinis het de bedoeling dat àr in een

touw wordt geklonnen, zoals dat vroeger
tijdens de gyrnastiekles ook aoest góbeuren, en daarna, op het hoogste punt over
een balk te klinnen. Iouwklinuen was op de
niddelbare school al niet ons sterkste
punt, laat staan deze keer. De opdracht
nislukte dan ook faliekant en leverde onze
eerste (en na later bleek enige)
strafuinuten 0p. De opdracht àie daarna
kuan deed je echt afwagen waar je nee bezig was, walt on een paar kiloneÍers net
een steen in de hand te 1open is toch niet
nornaal. ltaar wij deden het (uet plezier).

de vuilnisbak en een lekker warue douche
het neest naar werd verIangd. flet t-shirt ging uee naar huis on
een dubbele wasbeurt uet Ono power te onwas hetgeen waar

dergaan.

[en Survival

is

een belevenis op zich en

totaal niet te vergelijken uet een hardloopwedstrijd over tien kiloneter. fiet
Iijkt ret verschrikkelijk zwaar ou individueel aan een Survival mee te doen. Àls
lopers hebben

uij

noeilijk ou de krachten de verdelen. In een
is het gezetliger, oudat je op elkaar

uoet wachten, elkaar kunt helpen en elkaar

kunt stinuleren.

En

het is ook nog eens

dikke pret als er eens ienand van de evenwichtsbalk af dondert en kopje onder gaat
VoJ.gend

is al

jaar zijn wij weer present op de

in Boerakter!

De àatum

bekend. Liefhebbers en andere geinteresseerden kunnen hiervoor bij Rense te-

Don't
RW,

recht.

I'loat.

Jan

En zo ging het verder net de Survival. Door
een duiker onder de weg doorkruipen, klinnen en klauteren over schuttingen in het
bos, ploegen door uaisvelden en net even-

wichtsbalken em sloot oversteken. Totdat
L,e Heer in de buurt van het dorp kwanen.
Eet publiek dat bij de indianenÈrug over
Oude

zo

Eoep

tweede Survivalrun

het

toch de gewoonte on

snel uogelijk een parcours af te leggen.
lianneer je alleen loopt lijkt het ne daaron

Diepje stond opgesteld, wàs ta1-

rijk. (ennelijk r.rerd verwacht dat daar wel
eens een deelnener kopje onder zou gaan.
dat zeker de gedachte van dó foto-

Ook cas

graaf van de teekter Courant, die ttaar
uiteindetijk een znennende peter uit de

zag konen. ltaar een indianenbrug
!yil*spectaculairder
lijkt

dan het is en nei
lukte ons ou ook deze hindernis goed te
neuen. 0p naar het dorp, uaar in de laatste

kilometer nog een paar-boomstannetjes doorgezaagd uoesten worden

net een botte

zaag,

ou daarna ,triouferend, de laatste meteri'

P

I{EIT I RIiII
I Mil'T

hear tJle

birds. tàe
trains,

tle traf-

fic,

pla-

nes,

even

ny feet

hittino
ttre

ground.

I

listen to
nv bodv
and

I be-

lieve everything it

tells

ne.

vol te uaten. De eerste Survival zat er op
in een eindtijd vin 1 uur en 22 ninuten!
flet oude broekje en sokken konden direct in
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Oók eksklusieve gerechten

.s naandags gesloten'

9

ZEVII{HEUVETENLOOP

Eén van de Eotere najaarsklassiekers in ons land, is de Zevenheuvelenloop in ilijuegen. Een
wedstriid van L5 kiloneter over een parcous net de gezondste lucht van ràderlanà, àIthans
volgens de organisatie. Nu is de lucht in het noorden ook nog wij schoon, dat was dus niet de
reden dat lrte aan de Zevenheuvelen uee deden. let is echter wel een nooie loop uet een parcours
dat één van de rooiste van ilederland is. Eet leidt over een beuvelachtig gebied tussen ilijmegen
en Groesbeek en vooral in de herfst is het uitzicht over de in herfsttooi verkerende bossen erg

nooi. Voor dEene die er nog oog voor had was het landschap nooi.
Bij de inschriiving kon tegen een schappelijke prijs een treinkaartje neebesteld worden, zodat
op zonda$orgen de 19e on 9.00 uur een groep van ongeveer tien l{ienoord-Iopers op het station in
Groningen klaar stond voor vertrek. ÀIlenaal uitgerust uet de Chanpionchip, een ivederlichte
high-tech chip' (volgens de folder) die aan de veter van de loopschoen bevestigd uoest uorden.
De chip registreert de tussen- en eindtijden en geeft dit door àan een conputei, zodat voor
iedere loper de exacte tijden geregistreerd worden. 'ttetto-tijden, wordt dàt tEenwoordig
genoend.

['le vertrokken uit een regenachtig Groningen. De hele nacht had het gehoosd en voor de zekerheid
had ik l'n regenkleding uaar neqenorcn. Inclusief een Eote K0i(rvuilniszak die voor de start
kon worden gebruikt. l,laar in de buurt van Beilen brak een waterig zonnetje door het grijze
wolkendek. En hoe verder h,e naar het zuiden afzakten, hoe sterkei het zonnetje werd. In l{ijnegen
hebben lre geen drup rEen gevoeld.

Er deden ongeveer 7 duizend lopers deden nee, het was
wij uassale gebeurtenis. De hele wedstrijd
loop je continu tussen andere lopers, zonder dat je
overigens last van elkaar hebt. In dat opzicht vind ik
de Zevenheuvelenloop leuker dan EEond, waar het aItijd even wachten is voordat je de duinen in kan.
Eet parcours in llijnegen is op de eerste kiloueters
nog glooiend, uaar na een kilonetertje of drie kout de
eerste beklinning. [et is de eerste heuvel, die nog
dus een

voelt a1s een stevig viaductje. Daarna konen een aanta1 zuare jongens uet nanen als de Vlierenberg en de
Kwakkenberg.

Ik

te weinig viaducttraining gedaan,
ik heuvel-opuaarts ingehaald
rensen die ik in de afdaling van de vorige

had kennelijk wat

ilant

ik

nerkte daar dat

werd door
heuvel had ingehaald. Volgend jaar toch een beetje
meer op letten. Vanaf het plaatsje Berg en Dal, gelegen op 11 kiloueter, gaat het parcours seer naar beneden. De laatste kiloueters gaan dan ook in een behoor-

Iijke snelheid, hoewel je eigenlijk nog sneller wilt
je op dat uonent nog kunt. I{aar je kunt er nog een

dan

ninuutje (of neer) goeduaken.
laatste kachten er uitpersen door een klein stukje t{ijnEen, }iaarna in de laatste
verlossende piep van de ChanpionChip de finish gehaald wordt in een iiió van 1.06.40. In het
(net ontvangen) uitslagenboek sta ik op de 1237e plaats in de categorió,maanen < 40 jaar,,
ex-aequo uet ene Peter Blon uit l{ijuEen en Rutger Eeijuen uit neuningen. ,la, ja, .....
De snelste van onze groep ttas f,arn, die als enige l{ienoorder de 15 kiÍoueter'binnen het uur
aflegde. In het uitslagenboekje is hij niet zo noeilijk te vinden, ondat er niet zoveel lopers
ziln die binnen het uur lopen. 0p de 128e plaats vindón t,le f,aru (catEorie Dannen a0-a9 jaàr)
met een tijd van 59.23. En dat op z,n verjaardag ......
Daarna nog de

Jan P.

I
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SCEOON ZI{EET

-nog steeds hét lopersuniforn van hardlopers in
zelden dat er
lederlan6- tot op fret lot verkleund de kleedkanórs heeft bereikt, constateert niet
is
leed.
zueet
water.
het
ijspegels uit de douche kouen, zo koud is
14ie na

de

finish in zijn

doorweekte

t-shirt

Dan naar
Veelal zal de verstandige loper snel de klalvochtige en krioelende rassa ontvluchten.
stappen'
te
de
auto
in
alvorens
aan
geen douche. Trek dan uói een droog t-shirt
ir àor.n., eigenlijk wet noodzakefiifa nat betreft de hygiène luidt het antwoord: llee.

is niet neer dan een verdunde zoutoplossing, waar niets suerigs, Iaat staan.verontreiteut de talgaannaak'
nigerds in sit. Zweet reinigt relf van binnenuit. flet opent.de porièn en
[15eet

ilài;p:;r;.t i. t.it.tijk

geurloos, hoeuel na een langdurige inspanning loperszweet-ook een
p"nàtruirt anoniakgeur ran vérspreiden. t{aar waar het on gaat: u kunt rustig een handdoek nenen,
het zlieet afdrogen en de douche overslaan.
gebruik van douche en
Er zijn zelfs gevallen bekend van hardlopers die , na verloop van tiid, het
tleodorant na training

of

wedstrijd afzwoeren.

stinK? Àngstzueet.
stick of roller tEen,

l{eet u wat uel echt
Daar helpt geen

slechts hardlopen biedt dan soelaas.

uit:

Runner's Torld, deceuber 1995

(

[RÀII{INGSI{BEKffD

op- en
agenda van de algeuene ledenvergadering d.d. 24 noveuber zorgde voor vele
aangevuld net
BaKeveenr,
konnissie
De
aanbeíelingen.
en
'Trainingsweekend
aannerfingen,
nabije ongeving de
Rene, droógdà de tranen en verklaarde zich bereid te onderzoeken wat in de

hrnt g op de

íd...,

ó.n zijn betreffen de een tueedaags- (dus eenn nachts-') trainingsweekend.
ku acbter
ZoíaugniaAug 10 óecenber i.I. ploften Rene én Boele (had net een duurloop vq f2

,of.iiixn

de

ÀIs
*g e.n puu, glazen wijn aË beloning achter de knopen) achter bij crietje in de auto.
gereden.
;zinoi$idoàEijóers,
wij via smlÍe neggetjes en zandpaden richting lloordlaren

.í

zijí

n.I.

twee adressen aan de Duinweg gekegen'
villa uet zelfs een openhaard buiten, waren we alle vier
een
rietgedekte
Veenhorsto,
Over
laaiend entXousiast en uerd door ons op nuuer 1 gezet.
let nivonhuis iDe flondsrug, , àil netzàttde pad gelEen, kon ons ninder bekoren. Er staan n.I'
Loo.r, !íanneer wij ueÍ 3ö personen konen dan-kunnen er nog neer groepen in deeelfde ruintes

via, via

hadtlen we daar

nDe

il

verblijven.

nDe Veenhorsti te bellen'
Besloten werd direkt naandag naar
Tot onze Eote schrik kondeí 1ge er pas in oktober terecht voor het bedrag van (schrik niet)

f 2025,00.

juni,
xortoni ,$ie, o wie heeft er nog adressen, waar het nogelijk is, gedurende een weekend in
vgor een nu.ht i.ts te huren voor een groep van ongeveer 30 personen???????????????
Suggesties graag op korte ternijn uu, ónr àoorgeven, zodat we nogeiijk in de kerstvakantie
een'vergelijkend narenonderzoekr kunnen starten.
t{e houden
Nauens

jullie

oP de hoogte.

de konmissie,

ÀIie

).4

aa

,a

a,-.:,^

,ïéfi;

:à_l-:'e
§>
-__+>
-.

\lud

}IIEHOORDCROSS 1995

0p de verjaardag van tijn schoonnoeder (in Bedun) kuaten tussen de vijfde en zesde dubbele
graanjenever - uet dubbele tong - de loopjes ter sprake. Sterke verbalen natuurlijk, naar met
één vervelend feit: zuager Jan had er laatst op de 800 neter 2.24 uitgeperst. Dat vroeg ou
repliek. Van de weer-oustuit spraken zrager lÍiu, zwager Jan en ik af op 2 decenber in Bedun de
Beduuerbosloop te lopen. Stor, ston, stol. Àchteraf bleek dat ook de datun van de l{ienoordcross
te zijn. Ik probeerde dus zwager t{iu en ztlager Jan naar leek te praten. Dat tukte.
ÀI net al we1 een zware psychische belasting; vorig jaar als vierde ge-eindigd, caardoor ik
nezelf nu als een duidelijke kandidaat voor een podiurplaats uag, en daarenboven de druk van het
farilieklassercnt. In de aanloop naar de cross wist ik tijdens een training net 400-tjes naar
ternauwernood 1.14 te lopen, rijlenver veruijderd van het resultaat van z!íager Jan. Er zat niets
alders op dan op het slagveld de psities vast te stellen. Zo'n wedstrijddatun nadert toch ueer
snel, eigenlijk te weinig getraind. l{et bange voorgevoelens (2.241's uorgens in het gezelschap
van beide zwagers naar leek, let een hoop genopper: wat uoest ik vanochtend woE nijn nest uit.
llaar over het parcours Eote tewedenheid: een nooi rondje.
Àls een speer schoten tle weg, de eerste 50
neter zelfs in de eerste en tweede positie.
Toen werden ue ingehaald door twee onbekende
harken. Zwager Jan volgde verbeten nijn spor,
naar haalde ue niet in. Sterker nog, halverwege de eerste ronde neende ik zelfs dat zijn

-4r'-:_

//
Àls een

pernanente gehijq iets zuakker klonk, hetgeen
onuiskenbaar duidde op een toeneuende venrijdering in de fanilie. Ik liep dus uit 0p zuager Jan en dat in derde positie.

doelstellingen gerealiseerd .... halwedstrijd.
Bij een van uijn blikken over de schouder
ontwaarde ik tot nijn grote schrik een andere

Àl

djn

vendege de

speer

belager. 0nafwendbaar laoop deze dichterbij en
haalde nij vervolgens in. I'let alle kracht die
ik in ne had, klanpte ik aan. Bekeken kleefde

ik

aan, sluil

liep ik in zijn slipstrean,

naar

bij liep sterk.

0p t{eg naar de finish zat ik nog steeds acbter heu; ik bespeurde een licbte daling van het
telp. floe zou zijn eindsprint zijn? lloest ik rrroeqtijdig inhalen? Ik besloot het op het laatste
nonent aan te laten konen.
In de allerlaatste bocht zette ik aan voor een alles-uitte-kast sprint. Tot nijn eigen
verbazing schoot ik als een
uit een boog naar voren. llijn tegenstander zette ook aan. líede
door de aansporingen van het publiek hietd ik nijn hoge tenpo vast en finishte als derde.

pijl

Glorie!
Het gepaste

l'liin

trots nocbt ik uit

zwager verklaarde achteraf

onderspit

te Iaten delven.

de handen van onze voorzitter de derde prijs in ontvangst nenen.
het niet elEant te vinden nij voor nijn eigen ciub hét

Tssss.
Rob E.

De Droavèr
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SPORTIIÀN OT DE SPORTVROUI,I

VN IET

JÀÀR.

het lunineuze idee
0p de }aatste jaarvergadering van de loopgroep tlienoord kwan René G. op
jàarlijks een iportnan en/of een sportwouw te kiezen'
procedurele verpakking te
ÀIhoewel onze zeer geachte voorzitier probeerde dit idee in een
ter plekke genoren'
besluit
stoppen, heeft de }ódenvergadering hierover toch een dapper

jaarliikse verkiezing ongeveer gaan gebeuren?
óp-a.-i.a.rr.iqio.ríng uun igs6 ,íu.í in ieóer góva1 de nanen of de naan van de uitverkorenen
dienst te doen als iury' De
beken6 wordm genaakt. Àan de redactie van de oróaver is verzocht
verantwoordelijkheid genouen'
haar
tot
re6actie heeft na een Xo*e aarzeling deze taakverzr,raring
daarover aan ieuand
zii
dat
zonder
De leden van de reOactie zu1len geheéI zelfstandig,
en deze beargunenteerd op
keuze.maken
aigewogen
verantuoording verschutàiqà zijn, iaarlijks een
nanier voor uorgen
of
andere
één
op
er
O.-ji*r.rqudóring bekencl-naken.'Tóvens ial de redactie
ziln'
zal
dat het 'fóestvarkeni op de ledenvergadering aanwezig
fioe zal deze

De

prijs,

behorende

overeensteuning

is

bij

deze verkiezing
net het gepresteerde.

is

nog gehein. Haar

Wellicht ben je nu ook nog nieuusgierig naar de

criteria.

je kunt

ervan uitgaan, dat

t.IeI de redactie

is dat

ook!

op

prestatie
I{e zullen het gaan zoeken in de richting van: 'Ben opvallende sportieve
roordn'
het
ruirste zil van
de loopgroep tíienoord, in
^sportief
kunnen we volgens het geraadpleEde woordenboek.verstaan: veel van
ónoàr
fair m flink. Voorwaar ruiuó criteria, waar de redactie nee uit de voeten kan'

è

Tot

slot noet verueld worden, dat

1995
De

tot

dit

in

nouent

in relatie tot

sprt

houdend,

ook voor deee verkiezing het sportjaar Ioopt van 1 novenber

1 novenber 1996 (net terugwerkende kracht dus) '

redactie/jury wenst een ieder veel succes toe

deze

hii

fraaie

Nanens de

bij de individuele

inspanningen

or als eerste

titet te beuacbtigen.

redactieljurY,

Jan de Jong.
De Ieden van de redactie/jury zijn niet
op voorhand uitgesloten voor deze verkiezing,
naar een ieder kan erval oP aan,
dat hier zeer discreet uee ougqaan zal worden.
Deze gedachten en globale regeltjes staan
niet ópen voor discussie, laat staan ter anendering!

l{8.

\

t6
De

q

t.}TDSTRIJDUITSTÀGEN

Nacht van Groningen, 14 septenber 1995: halve uarathon
Peter Hondebrink: 1.26.10

Uitiuizerneeden, 23 septenber 1995: 10 kn

JeIIy tand:

41.04

Zuidlaren, L4 oktober 1995: 10
Je1ly [and: 45.42

km

Grietje Waalkes: 54.18
l{ytske Beuker: 54.18
Ànko Odding
Kea de Boer

Pietsje v.d.

Veen

Leeuwarden, 25 novenber 1995: 8920 kn
tume [elbig: 33.40

Boerakker, 7 oktober: 10 kn survival
Boele de Wind: 56.03
Veenhuizen, 14 oktober: 10 km
Boele de lJind: 37.27
I,lijmegen, 19 novenber: 15 km
Boele de t{ind: 1.03.37

LEDEIIT{UTÀTI[S

Uitgeschreven

als lid:

l.lers,

56,

Hichel
Kluftlaan
Karst Feenstra, Goldbergsingel

9351 JZ Leek
9351 Cfl teek

73,

als lid:
fleIbig, geb.16-08-,70, S.0.J. paluerstraat 112, g?28 VC Groningen
Ednund Berduszek, geb.08-06-,52, V.v.Goghstraat {, 9312 RÀ l{ietap
Ingeschreven

Ànne

l{EI{ YoRK 1996

Íoals uit bijgaand stukje uit het l{ieuwsblad van het l{oorden (i4-11-95}
zouden wij, leden van de toopgroep ltienoord, het (Iopen van een
narathon) alleuaal noeten kunnen.
Een groepje lopers en loopsters binnen de club overweegt deel te nenen
aàn de narathon van l{eu Yórk in novenber 1996. wanneer je eveneens serieuze
plannen hebt in die richting neldt dit dan even aan Kea, Take of Àlie.
Iie konen dan binnenkoÉ net de uogelijkheden die er zijn en de kosten
die aan dit evenenent verbonden zijn.

blijkt,

Kea

1,7

JÀRIGEN

Jarigen in deceuber:

13 Ànneke de Jong
18 Grietje Bergsna
19 l{arga SchePeI
31 Riek ileyboou
Jarigen

in

o
ianuari:

23 Douwe Veenstra
2? Àaltje Kiestra
27 Jaap van Strien
29 [endrik van Tijk
Jarigen

in februari:

07 [elena Berends
L't Renze de liind
19 Rob [outenbos

2l

Greetje t{alters

27

Rene Goossens

VELDI00PC0N'{PETI1IE'

95/'

96

llu de zoler m ook het baanseizoen !íeer voorbil
De data

zijn, is

de veldloopcoupetitie weer begonnen.

zijn als volgt:

Ie veldloop op 11 novenber '95 georganiseerd door TGÀV
,, GVÀV raP.
2e ,, 9 decenber '95 ,,
januari
i3
t, Àguilo
3e t,
'96 ,,
iebruari
10
,t Invictus
4e ,,
'96 ,,
te
verEoten d9o1 de senioren a1s eerste te laten
getracni
deelnane
de
is
seizoen
afgiipen
fet
starten. Dat leverde lij óe ouders en begeleiders van de pupillen toch bezcaren op, zodat dit
$eer als
seizoen neer als vanouds gestart sordt ràt de kleintjes. De senioren verscbiinen
laatste aan de start.
Wii j. r*O*n, geef je dan op bij JeIIy land. Zij ontvangt lev9ns van de organiseerende
,.i.íiging naoóró infórnatie öntrónt starttijd, aistand en plaats van de wetlstriid. ..
opgeven!
fnscnríivón kan neestal tot een seek voor de-desbetreffende wedstrijd, dus......op ti3d
xa- insónrijving is rcestal ook nogelijk (dan wel extra inschrijfgeld).
Nienoorders: nGeef je op en cross neeln
Je11y.

G>

{rà,

D
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DE tOOPSffO[[

Na een beuogen jaarvergadering weten ue nu

dus alles over de loopschoen. flet rcest tot
de verbeelding sprekende operking kwal van
f,ans van l€euren, op het rolent dat onze
schoenvoorlichter oprerHe dat een loopschoen in iedergeval duizend kl tot volle
tewedenheid van de drager neekan, Xans
berekende heel snel dat dit dus inhield dat

je per lu al snel een kuartje kwijt bent
aan het verslijten van je loopscboen (een
nieuwe loopschoen kost toch

al

snel tussen

de tweehonderd en tneehonderdvijftig gu1den).

Dit stent tot nadenken! t{ant hoewel we toch
nog een redelijk gerotiveerde loopgroep
hebben, kan dit wel eens yeranderen als
tijdens een rat dndere periode (waarin ne
denkm Haarvoor re het ookalreer doen), de
gedachten afdnalen naar de onder je voeten
ueggli jdende k$artjes.
SteI dat je net uoeite tien

ln loopt

op een

regenachtige doordeweekse avond, je hebt
uoeite het ene been voor het andere te laijgen. 0p dat rorent kort het bij je op dat
in plaats van f 2.50 lrwijt te zijn je op
dit rolent in de lcoE had kunnen zitten
yoor een heerlijk Eatis pilsje. Grote kans
dat em beetje trijfelachtige loper op dat
nouent richting sarl en droog cafe gaat.
0f neer de rarationloper in gedachten die
zijn loopschela voor de kouende ueken beziet, en spontaan aI begint te hijgen en te

zceten. ÀIs

hij

dan ook nog bedenK dat

zijn te lopen lffi kr per neek her reer kost
dan een avond heerlijk in de sauna, wie kan
zich dan niet voorstellen dat onze zeer
geuotiveerde narathonloper, Eaar toch ook
rcns, op dat nouent de telefoon pakt en een
abonnemt besteld voor de duur van de he-

laas niet doorgegane mratlontraining?

die in veÉrijfeling relke
in de ninkel staat. Een
biik op de video van de loopband verteld
hen dat zijn abouinabele looppatroon de
Ievensduur van zijn loopschoen zal halvr
ren. De gedachte dat hij een slordige 70 kn
per ueek loopt flitst door zijn hoofd, net
daaraan gekoppeld de berekening dat hen dit
uinstens f140.- per naand kost, ongeveer
eveNeel als een lui ueekendle in sen b\$galowpark. Hie neeut het deze loper net het
niet aan te ziene J.ooppatroon kwalijk dat
En zie de loper
schom te kopen

hij

vervolgens naar het reisburo stapt ou
het seekend van zijn dronen te boeken inclusief nassage van zijn onnodig genartelde
spieren?
En neen de loper die na tbuiskonst geen
warne douche leer kan nenen gezien de ecotax die bovenop zijn toch al grote energierekening kont. Terwijl er een lullig koud
straaltje water uit de kraan kont die net

lijf

wordt
veel rceite over zijn gepijnigde
die
avond
20
dat
hij
verspreid, bedenkt hij
getopen.
de
f
5.00
is
0ugerekend
kr heeft
die ben dit heeft gekost voldoende voor
rcerdere warue douches per avond. Vervolgens is het beeld rond zijn huis in het

begin van de avond ingijpend veranderd,
geen bijgende hardloper Deer mar een aangenaar gezang dat uit een danpende badkaler
tot het oor van de argeloze voorbijganger

kolt.
Van nature ben

ik

ik

wij

optinistisch,

zodat

er vanuit ga dat de volgende ledenverga-

dering niet afgelast boeft te worden door
een gebrek aan belangstellenden. llaar toch
hoop ik dat de beeldm van kroegen, vakan-

ties, mssages, uarle doucbes, enz., niet
bij alle lopers het verloop van de training
zo ingrijpend hebben veranderd als de hierbovenbeschrevm.

Ik
ke

nens

jullie allen veel uoed en een ster-

rlil in de konende

donkere dagen.

De heer R.E. Kenneester,

voorralig lange afstandsloper

IET OP GYM PIES
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TAPIJ TEN
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Marianne

TRÀIIIltcSS$EltÀ DECEI|BER'95/rEBRUÀRI'96

Deceuber:

04-12 4x300 neter, pauzes 100 meter, s.p. 3 nin. (4x herhalen)
10-12 ilienoord duurloop, hierin t.2.3,2.L, p. 1 dn., s.p. 7 rin. (3x herhalen).
14-12 4x100 neter Steigerung p. 100 ueter, J.x 1/2kn, Lkn, L tl2k\,2ku, p. zelfde.
17'12 llietapsterbos 1 t/r 5 Eote ronden, pauues 2l3l4l5 lin. Koffie drinken bij lnne.
U,-12 12x300 neter, pauzes zelfde.
24-12 llienoord 5x12 rin. verschillende vorren.
25-12 Extra training Nienoord 10.00 uur tot 11.30 uur duurloop.
26-12 Bxtra training Bakkeveen 4 kn, inJ.open 9 kp tenpo, 4 kn uitlopen.
28'12 18.00 uur bij Jans lleiboon, 1000 t/n 100 neter, pauzes t/u 500 neter, 3 nin. 400 neter
t/n 100 reter 2 dn.
29-L2 18.00 uur bij Jans ileiboou duurloop Lr5 uur.
31-12 llienoord circuittraining.
Januari:

01-01 l{ie durft het aan? van 10.00 uur tot 11.30 uur duurloop ltienoord.
04-01 5x1000 neter, pauze 3 nin.
07-01 Training ltorg.
11-01 100/200/300 reter, pauzes 100 reter, s.p. 500 neter (6x herhalen).
14-01 [alve l,laration Bgnond aan Zee, anderen rondje leeksterneer, hierin

3x10

nin.

nin.,

18-01 Pirauide 200 t/n 1,000 neter, pauzes 1x200, 6x400, 1x200 neter.
2L-01 Hienoord 3x3 ku uet volledig herstel.
25-01 10x500 clinax na iedere 100 neter iets sneller, Iaatste 100 ueter voluit,

pauzes L0

pauzes 500

neter.

28-01

Roderbos 3x400

neter,

2x1800

ueter,

J.x 3 kn.

tebruari:

01-02 1x1 ku, 2 kn, 3 kn, pauzes 3 nin., 6 uin.
04-02 Bal{reveen 6x 1500 ueter.
08-02 1000u t/n 1.00n, tot 500u zijn de pauzes 500n, rest pauzes 200m.
11-02 Trainingltienoord
2x12 fu, hierin 10x 1 km ligt versnelten.
15-02 10x 1 uin., pauzes 1 uin.,5x 2 nin., pauzes 2 nin.,
2x { nin., pauzes 4 nin., seriepauze 5 nin.
18-02 TrainingCoendersborg
22-02
25-02
29-02

03-03

4 rondes van 4 kn, hierin steeds 2ku versnellen.
2x 500n.,10001., 1500r., pauzes ideu.
Trainingilienoord
Duurloop, lx 5 uin., Lx 10 uin. en Lx L5 nin. versnellen.
5x 200n, pauzes 200n. hierna 2 ku tenpoloop, dit a1les 2x
net een pauze van 5 uin.
Training tíorg.

Àdi Dassler learned about ruminq fron runners.
He learned about running shoes fron runners.

[e

learned about life fron runners.
[e learned about perfornance fron runners.
[e Iearned about obsession fron runners.
[e learned about everything else frou

ilrs.

Dassler.
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Datuu

naau loop

plaats tijd

L6-L2-95

Kerstloop

Iiinsuu

Àekingacr

23-12

Kerstloop

Peize

30-12
30-12
31-12

Sl{S-oudej

Blijhau

06-01 -96

llieuwjaarsloop

0udej. loop

Silvesterlauf

06-01
13-01
14-01
20-01
20-01

Rietpasloop
Gepken Ioop
Ealve l{ara.

27-01

1.7

15.00

Àppelscha

23-12

afstand

12.00
lloorschesch
Erden(DI)
Steduu
Emen
Eunen
Egnond

11.00
10.30

t/n

in

ku

8.5

2-5-10

5-2t
4.5-10-13-17-21

14.00

5-10

12.00
14.30

11

14.00
13.00
12.00

5-10

Tilp

5-t0
8-21.1

?

t0
6.5-10

De l{i1p

De

Udik-1oop

Klijndijk

[ondsrugl

Euum

14.00
12.00

03-02
03-02
04-02
10-02

l{iduinter

Àpeldoorn
EB[ercorp

13.1s

2.5

Crossconp

Den [elder
Àppelscha

L'.t-02

Snertloop

[eeuuarden

17-02
18-02
18-02

Crosscoup

IJhorst

Stadspark

Groningen

llarathon

l{aruenhuizen

24-02

Bosloop

Àppelscha

09-03

tenteloop

f,aren

09-03
16-03
23-03
24-03
30-03

Sluisvierl

Ennen

l,lazda-Ienteloop

13.45
14.00

5-8-1.0-21.1.

Ennen

t.t.L.

teek

11.

Den Eaag

L2.00

SI{Sstadpark

Veendau

08-04
13-04
14-04
28-04
30-04

KIap tot Klap
St{S natuurloop

Statlskanaal
Siddeburen

30-0{

0ranjeloop
0ranjeloop

30-04
30-04
04-05
11-05
14-05
17-05
23-05
24-05

Vijverloop
llK Veldloop

city

P

city

Sl{SIoop

Groningm

Sl{S loop

llinschoten

Oranieloop

HeppeI
Groningen

3-8
L8-28-42

{0

t/n

15

2-4-10

4.2lla
1

Zt.L

0.5-21. L

20

15.00

10

1,4.00

6-10-21. l.-30
5.3 t/n 21.1
15-21.1

14.00

llorg

Koninginneloop

Klaz ienaveenl.3 . 30

Cascadeloop

Eoogeveen

Ripperdaloop
Krakeelloop
0t en Sien

I{insun

5-10

L7.20

10

fioogeveen
Roden

Dijkloop

DeIfaijI

Stratenloop

llarun

22

9

Datun

naan loop

plaats

tijd

afstand

01-06
05-06
07-06
08-06

Drentbe llar.

Kl.azienaveen

15.00

L0-2L,L-12.2

Àlteveerloop

llieuwe Peke1a

Stoetbakkenloop
11. steden

l{ooröarger

19.00

5-10

09-06
17-06

ltuntendall
llolenloop

l{untendan

19-06

flallenloop

Steenwijk

20-06

Blijhannerl

»-06

Blijhan

KÀV-loop
Kraleelronde

f,oogeveen

Harattron

lloorscheschut

lÍunnikslagloop
Calpingloop

Dieverbrug

25-06
03-07
10-07
13-07
03-08
07-08
10-08

llijeveen

Ter Àpel

Rouveen

Kolkloop

Btokzijl

f,alve Har

Àlteveer/Kerkeveld
Bovensrilde

1{-08

firfstekersloop

Àppelscha

L7-08
29-08

Punterloop
Singelloop

[ollaldscheveld

05-09
07-09
14-09
15-09

llacht

Gietloorn

Groningen

RUn.

t{inscboten

Eunebedloop

Eavelte

Stadsloop

1{.15

Ànsterdal

20-09

22-09

City naratX

Ànsterdan

Borgerswold

Veendan

29-09

HaratXon

Berlijn

05-10
06-10

Krinkietoop

Stadskaaaal

raration

Eindhoven

l{usselkanaal

5

nijl
I nijl

llusselkanaal
Zuidlaren
flaren

IíPSB-cross

Jipsingboert. 13.30

02-11

Plantsoenloop

Groningen

09-11

Cïoss conp

13-10
16-10

of

100

Rolde

28-09

12-10
12-10

10x10

Delfzijl

Dal tot Dar
f,alve itar

t5-09

ku

[eeurarden

Dorpsloop

Gron

in

07-L2

Cross

2t-12

Àekingacross

Àppelscha

28-L2

0udejaarsloop

Blijhau

5-10

comp

Ànne B

23
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Jeeeh, wat verschrikkelijk. Wac gebeurt hier, dacht ik bij het zien
van bovenstaand tafereel. Iemand ín z'n laatste momenten op deze
aardkloot zo vol op de foto zetten, dat kan toch nietl Maar ja,
in deze tijd van reality-tv hoef j" j. nergens.meer over te.verbazen.
Ook het plaatselijk bokkeblad wil daarin meegaan door het plaatsen
van een dergelijke foto.
Leed. bloed, geweld; het geeft een kick, zoals dat tegenwoordig
heet in het smalieloze jargon van genotzoekers. Opvindend en a1s
surrogaat zeer bruikbaar voor de bevrediging van bestiale lusten.
Dat schoot er in eerste instantie allemaal door me heen. Daarna
denk je; hoe komt die man in zotn situatie. Op zoek naar een !'reggelopen poesje, door de kou bevangen? Een botulisme-onderzoeker
die niet wist hoe erg het was? Een protesterende boer zonder z\,Íemdiploma, die wilde aantonen dat varkensmest nieË schadelijk is
voor het oppervlaktewater, en in een diep gedeelte terecht kwam?
Of simpeh{eg een argeloze wandelaar die door de drukte van de dam
is gegleden, in het lrater terecht is gekomen en nu in shocktoestand
ztn laatste seconden luidkeels ligt mee te Eellen?
Maar níets van dit a11es. Nee, hij doet het voor zrn 1o1! Nou vraag
ik u.
.. Het onderschrift lezend, zie ik dat het een survival-

run betreft.

2q

rk herinner me ineens een aankondiging in de krant gelezen te
daarbij een foto van de organisator van Ëet guu."."".
zo'n eigentijdse markies de sade met een veelzeggende grijns.
Hij had iets bedacht; een parcours van tien kilometer met tr^/eeentwintig hindernissen. Hindernissen, zeg maar gerust martelwerkÈuigen. A1les verpakt met mooie -tevens onbegrijpelijkecontainerklim, catcrawl, indianenbrug
";;;;
En dan nieÈ rustig van de ene marteling naar de andere. Rustig
wandelen over mooie geasfalteerde paden. Nee, rennen door weilanden,
struiken, afwateringstunnels. Zo stond het in de krant.
Hoe verzin je het.
En dat daar dan nog zeventig mensen aan mee doen! Een mens is
toch een wonderlijk wezenl met omvangrijke neigingen tot zelfdestructie. "Bikke1s" noemen ze dat. Hoàrt uet biJ dàze rijd?
Het lijkt wel of de ene helft van her volk snuift, slikl, zuipt
of smookt en de andere helft een survival rent. Dit laatste i"
dan alleen een milieu-vriendelijke manier van zerfvernietiging.
wie het beste de martelingen doorstaat, komÈ in een speciaal
gomputersysteem. Nou, dat is een hele troosË.
ondet het oog van heel veel toekijkers, hebben die zeventig deernemers het öïerleefd. 'ook leden van de loopgroep Nienoord irr..,
daar bij. Zelfs dames hebben aan deze
"o*,,Lài" àe11r".t" d;;i;;nomen.
Ik denk dat ik volgende keer ook eens ga kijken.
hebben met

t Ad\

ö
tl

ö

/

b

LOPEN IN DE HERFST EN wlNTER
Els Stolh bondsarts KNAU

geeft extra risico op blessures of een ongeval' Je
Het lopen met gladheid, in de dui§ternis en bij koude
onderstaande adviezen op te volgen'
kunt dit risico zelf ,o t t"io mogclijk te houdeu door
voor het geval dat je hulp nodig mocht krijgeq is
Niet alle blessures of ongevallen zijn te voorkomen.
je dan eventueel kunnen hetpen. Is dat erg moeilijk,
het verstandig om sa'en met anderen te t'ainen die
kan dan hulp zoeken als je te lang wegblijft'
geef dan thuis aan waar je gaat lopen. Het 'thuisfront"

GIÀDHEID
een
een gladde ondergrond zorger' De kans op
Natte bladeren, sneeuwval of bewiezing kunnen voor
Als j" valt, valt de schade vaak nog wel
ghjpartrj neemt toe, waardoor de kans op blessures toeneemt.
af. Erger is het als je je echt blesseert' bijvoorbeeld
mee. Met een blauwe plek kom jc er nog goed van
doordat je door je enkel heengaat of een peesirritatie oploopt'
Enkelverzwikking
je enkelgewricht overrekt en scheurt, sPreek je
Ats je door een misstaP of door een val de banden van
minimaal een irritatie van deze banden en het enkelgevan ee.n enkelverzwikking. Dit betekcnt altijd
dat een veel ernstiger letsel. Soms treedt
wricht. als je .je c:rkelbanden inscheurt of afschewt betekent
eer- zeer ernstig letsel is'
er bij een enkelverzwikking eeu boÍD"c:rk op, wat nafuurlijk
2
Eerste Hulp bij
Het is altijd verstandig om gelijk te stoppen met haroropen'. Pe-s
minuten koelen (liefst door
Sport Ongevallenn toe, dat bcstaat uit minimaal 2)
en het aantsggsa Yan
houden)
te
anders door de enkel in koud water
|lsmassage,
het letsel is,
een diukverband. Laat een deskundige beoordelen hoe ernstig
duurt het
voordat je het hardloPen weer hervat. Na een lichte enkelverzwikking
kunt hervatten. Is de
meestal dagen tot weken voordat Je de looptraitting weer
de enkel weer volledig
blessure ernstiger, dan duurt het vaak maanden voordat
belastbaar is bij hardloPen.

4

1 kuitbeen
2 scheenbeen
3 spÍonbeen
4 hielbeen

a briitenste

Spier- en peesirritaties
op de gladde ondergrond' Eén
Dezr spier- en peesirritaties ontstaan omdat je voortdurend wat weeglijdt
de binnenTïde van het
van de meest beruchte sPier- en peesirritaties, is die van de spieren .aan
bij galdheid extra hard werken om het
bovenbeen ("adductoren") in de lies. Deze spieren moeten
je rneer \ryeg en moeten deze spieren meer
wegglijden te voorkomen. Naarmate je harder loopt, glij
name ter plaatse van de peesaanhechting
korrigeren. Overbelasting en pijn dreigen dan te ontstaan, met
echte blessure is ontstaar\ kan het weken
aan de onderrand van de schaambeenbot' AIS er eetrmaal een
of zelfs maanden duren voordat je daar weer vanaf bent'
Besteedt
Je kunt het risico op deze blessures znlf.zn klein mogelijk makenvoor
ruim aandacht aan een warming-up en eooling-down met daarin aandacht
het
van
Siansn'ijde
de
aan
rekkingsoefeningen, met name voor de spieren
een
looptraining
de
bovenbeen. Pas het tempo aatr aan de gladheid of vervang
het echt te gek is'
keer door een andere vorm (van totale lichaams-)treining als
DUISTERNIS

belangrijke maatregelen nemen'
Als je gedwongen bent om in het donker te trainen, moet Je een aantal
znveel mogelijk over goed verlichte
Zorg voor reflekterend materiaal aan je kleding of schoeisel. Loop
het verkeer is. Dat betekent dat je
voet- of fietspaden. Indieu dat niet mogelijk is, loop dan altijd tegen
linkerkant moet loPen. Je ziet het
op een weg waaÍop van twee kanten auto's kunnen naderen, aan de
zelf tijdig maatregelen nemen' Loop
verkeer aankomen en je kunt, als dat noodzakelijk mocht blijken,
daglicht verkend hebt. Je weet dan waar
altijd een parkoers dat je goed kent en dat je een paar keer bij
de kuilen, opstapjes en afstapjes zitten.

enkelbanden

ONDERKOELINGSPROBLEMEN
Hoewel het niet vaak in Nederland voorkomt, kunnen er wel degelijk onderkoelingsverschijnselen bij
hardlopers optreden. Deze onderkoelingsverschijnselen kunnen al optreden bij temperaturen onder de 15
graden Celcius. Het risico wordt namelijk niet alleen bepaald door de temperatuur, maal dcor de
combinatie met windsnelheid en regen. Regen vergroot het risico op het oplopen van onderkoelingsverschijnselen doordat dit het isolerend vennogen van veel kleding negatiefbeinvloedt.

Bij dreigende onderkoelingsproblemen zal het lichaam enerzijds proberen de bloedtoevoer, en dus het
warmteverlies, naar de huid te beperken. Anderzijds zal het lichaam probereu de warmteproduktie
opvoeron, waardoor er nkippevel' cn spierrillingen ontstaar. Lukt het het lichar- niet om de lichaa-stemperatuur op peil te houden, dan zal het prestatievennogen snel dalen. Hierdoor zal de warmteproduktie afnemen, waardoor de onderkoeling nog sneller zal optreden. Achtereenvolgens kunnen de
volgende verschijnselen van ondesftssling opEeden: spierkramp, verwardheid, onverschilligheid of juist
aggressiviteit. Het rillen maakt plaats voor spierstijfheid.

Het is vatr groot belang om de verschijnselen van onderkoeling bij jezelf of bij een llaining5genoot te
herkennen. Snel een beschutte en wanne omgeviag opzoeken, iets warms drinken, een wartn bad nemen
en rvaÍme kledi.g aantrekken is vaak nog voldoende effectief. Is iemand echter vcrrninderd aanspreekbaar of zelfs bewusteloos, dan kan dat duiden op ernstige onderkoelingsverschijnselen wat levensgevaarlijk is. Er zal slel deskundige hulp gezocht moeten worden (spoedopname in een ziekcnhuis).

Onderkoelingsproblemen kunnÉri door het dragen van functionele kledi"g voorkomen worden!

FTJNI(TIONELE KLEDING

Loopkleding wordt belangrijker naarmate de temperatuur daalt. In dc herfst en wini-- moet de kleding
jc beschermen tegen wind en regen. Deze kleding mag niet doornat worden, omdat je daa snel af kunt
koelen en afkoelingsverschijnselen kunt krijgen.

Aan welke voorwaarden moet een goede kleding voldoen? De 'thermo' ondcrkleding moet

de

wijgekomen transpiratied.amp snel afvoercn naar de volgende kledinglaag. De bovenkleding mag geen
vocht opneuren en dient ervoor te zorgen dat de wind en de rcgen niet van buiten naar binneu kuc.ren.
De transpiratiedamp moet wel naar buiten toe afgevoerd kunnen worden. Van binnen blijf je dan droog.
Vaak maken mensen de fout dat ze teveel kleding aandoen, waardoor ze in huu zweet 'drijven'.

Als het echt koud is, kijk dan of je niet een keertje de looptraining zal'overslaan. Znlang duren die
extreme dagen in ons land meestal niet en je loopt sneller een blessure op dan dat je ervan af bent.
Mocht je in wiestijd toch moeten traineq neem dan extra voorzorgsmaatregelen. Probeer overdag te
trainen en beginl met wind tegen! Als je dan op de terugweg bent en warm en bezwect beut, kan je in
ieder geval niet teveel afkoelen. Bescherm de lichaamsdelen die met de buitenlucht in aanraking komen
exra tegen aÍkoeling en bewiezing. Draag dus een muts om sflq66ling van het hoofd zoveel mogelijk te
voorkomen en smeer de tippen in met vaseline. bescherm de vingers door het dragen van thermische
handschoenen ofwanten

CONCLUSIE
Om in de herfst en winter toch blessurewij te blijven hardlopen zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig:
- Extra goede warming-up met aandacht voor rekkingsoefeningcn om spier- en peesirritaties zoveel
mogelijk te voorkomen.

-

Extra aandacht voor de veiligheid tijdens het buiten op de weg hardlopen, met name door het dragen

-

van reflecterende kleding
Extra aandacht voor de juiste kleding om onderkoeling te voorkomen.

ï

