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I-OOPGROEP NIE}IOORD

Hedstri ldsecretaris

Voorzitter

Jellie

Ànko 0dding
J.P. Santeeweg 86

9312 PE NietaP
0594 515598

050 5565982
Technische zaken

Secretaris

Boele de l{ind
De Olde Ee l'8

Kea de Boer

"

Land

teegeweg 6
9745 CP fioogkerk

Viifakkers

37

9362 RC Boerakker
0594 549936

9356 CB Tolbert

0594 514372
Redactie

Penningmeester
Jan Eovinga

Rene Goossens

Jan de Jong

0ldebertuE 77-t

Peter Eondebrink

9356 ÀÀ Tolbert

Rob fioutenbos

0594 519879

ÀIie Seiffers

Contributie

- gewoon lid: f 65,- Per laar
- ócholieren en studenten: f 40,- per laar
- wedstrjdlicentie: f 30,50 Per 3aar
- de contributie dient voor de aanvang van het nieuwe kalenderjaar te uorden voldaan
- lii ins.ryijrirg-ir eenualig f 1"0,- adninistratiekosten verschuldigd wordt steeds
- het lidnaatschaf uordt aangqaan voor de duur van een kalenderlaar.en
is opgezegd
voor de ar* v*Ln iaar veítóngd, tenzij voor l.novenber schriftelijk
- bij overschrijvinf íaar .en anóere v.reíigirg dient f I5,- adninistratiekosten aan de
KNÀU

te

worden betaald.

Girorekening
282415

t.n.v.

Loopgroep Nienoord, Leek

Bankrekening
385705336

t.n.v.

toopgroep l{ienoord, Leek

Rabobank Leek (gironunner van de bank: 896815)

Trainingen
zondag: Boele de t'lind
Jan de Jong

maandag:

woensdag: Jellie Land
donderdag:

zaterdag:

Kleding

f 32,t-shirt f 16,-

sweater

Ànko 0dding
Ànko Odding

wedstrijdshirt
broekje

f 30,-

f

40,-
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De

VÀN DE VOORZITTER

teekster Lente Loop is sportief gezien een Eoot succes geweest. fielaas werkte het

De Loe

niet helenaal nee. Veel lopers

en loopsters raakten daardoor hun startnunmer

weer

kwiit, hetgeen

de

vaststelling van de uitslag sous toch uel eens vat probleuatisch uaakte. Gelukkiq konden bijna
aIIe deelneuers worden vastgelEd in de uitslagenlijst.
Dat het een succes uas heeft zeker ook te uaken net de inzet van de vele vrijwilligers en
hiervoor uil ik langs deze weg iedereen nog eens van harte bedanken.
0p zaterdag 25 nei a.s. vindt de l{aruuerstratenloop plaats. Deze loop zal over een geheel ander
parkoers voeren door de fantastische natuur rond l{arun.
De scholierenlopen starten ou 16.00 uur en de de skrt van de 5, 10 en 21 ku is on 17.00 uur.
0p zaterdag S juni za1 de Loopgroep in het ka&r van de feestweek in Iolbert een stratenloop
organiseren door het centrun van tolbert.
De afstanden die gelopen kunnen worden varieren van 800 u tot 1.0 kn. [et startschot zal hier ou
10.30 klinken en uel bij het Dorpshuis.
Uiteraard hoopt het bestuur dat vele loopwienden zullen needoen in aowel l{aru, als Tolbert.
0p beide dagen vervallen de zaterdagtrainingen.
Ànko 0.

VÀI{ DE RIDÀCTIE

In dit nuuner kout uiteraard de Leekster lente toop in geuren en kleuren aan de orde. Haar er
zijn neer wedstrijden gelopen: flans en flarn hebben de heroische uarathon volbracht en [arrie is
eindelijk onder de 40 ninuten op de L0 kn gedoken. Dat kunstje kon Jan E. aI langer naar
kennelijk net ninder plezier.
Dat een en ander

niet vanzelf gaat blijkt uit het lijdensverhaal van Ànne. llij stellen ons voor
het lopen tijdens het trainingsweekend - als een phoenix ui te
te besteden.

oE aan deze nentale aspecten van
as herrezen - specifiek aandacht

fiet wedstrijdscheua is wederon aangepast voor de kouende uaandeni dus trek je agenda.
Overigens is de redactie weer zeer teweden: de kopij wordt (bijna) geheel digitaal aangeleverd.
Hulde!

kopij (in

5.1) voor de volgende Droaver noet ingeleverd sorden voor L6 augustus (geschre1.3 augstus).
Overigens tíensen wij eenieder een uitstekende vakantie en tlij zien je graag in topconditie weer
terug voor de start van een nieuw en flitsend loopseizoen.
De

I{P

ven teksten voor

HIDZOffERIÀCITROI

het is nog geen traditie naar hij uordt wel voor de derde uaal georganiseerd. De nidzonernachtrun wordt - hoe kan het ook anders - op 21 juni gehouden. trle verzanelen on 2L.30 uur op de
Nienoordparkeerplaats en tle raden aan een zaklantaarn nee te brengen.
Voor de inwendige uens wordt gezorgd (koffie, thee, fris, broodjes, enz.) en daarou wagen wij
belangstellenden een bijdrage van 5,- ter bestrijding van de onkosten (te voldoen op de

f

I

avond).
Deze keer geen duurloople uet vragen, geen trainingsrondje net toneelspelvoorbereiding, naar
naal een Zweed(t)s-wagen-loop-spe1.
Zorg in ieder geval dat je ook wat tlroge kleren bij je hebt.
EIé

De flroaver
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René
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I{ETER VERDER

IOPH........

Gevoelsmatig roas het geruine

tijd

terug dat

ik tijdeiijk in nijn ren-activiteiten
een pauze had gelast. Zoals jullie ongetwijfeld nog wel weten had ik nijn prioriteiten naar het gezinsleven geschoven.
Ik had het voornenen on dit jaar flitsend
terug te vechten en kwan net de rededeling
dat ik in 1996 o de halve n zou gaan lopen

in 1.30.
Ik hoor jullie

ronde.

nu

aI denken: ifloe gaat ie

dat nou doen ?í
0p zich is deze vraag heel eenvoudig te
beantwoorden:

0n

--trainen!

direct uaar goed te

beginnen heb

constante ben

Dit ging alweer stuklen beter, zodat langzaan mar zeker het Zwitserlevengevoel weer
terug

kwau.

nijn einddoel van 1.30 te kunnen halen
is I x trainen niet genoeg dus ik besloot
tot uitbreiding.
l{onenteel fiets ik veel, circa 120 kiloneter per week, waarbij ik het tenpouerk
niet schuw.Integendeel, deze aanvulling op
de zondagtraining bevalt prina en ik denk

0u

ik in

januari de trainingsf rekwentie opgeschroef d
van 0 naar 1 keer per ueek.0p zich een geweldige vooruitgang naar net een dergelijke
hoef te uaken

uijn stul gezet kwau ik tot de
conclusie dat ik iets te voorbarig ben geweest uet nijn voorneuens ?????????
l{iet uit het veld geslagen, naar wel noe
vanltege een te groot offer aan Bachus,
betrad ik de arena voor de volgende zondagGeweidig op

ik bang dat ik rij niet druk
of ik wel in de record-histo-

zeer zeker dat

rie zal worden opgenorcn.

biedt.

Toch maar proberen on vooral de zondagtraining bij te wonen.rDe eerste keer'

Eiernee kou

(die vergeet je nooit, zeggen ze) was een
fraaie zondaguorgen in januari waarbij de
ijsdikte op de plassen en sloten ongeveer
l-8 centineter ttas en in de bossen van llorg
zo'n 2 centiaeter.uiteindelijk gingen 6
fanatieke lopers en Boele van staÉ voor
een duur-glij-Ioop partij waarbij , 0rB€lukkig genoeg, naar 1 persoon tot tuee keer
toe onderuit ging.t{e noenen verder geen nanen, uaar Boele heeft zich gelukkig niet
bezeerd.
nDie eerste keern

viel

ik

dit

conditionele vooruitgang

ueteen op de aanhef van

parcours vanwege bet tunneleffect.

acbteraf geweldig

nee zodat ik dacht de hele wereld [eer aall
te kunnen.l'let gepaste trots ueldde ik nij
voor de volgende zondaguorgentraining welke
bestond uit 2 x 12 kn net theepauze.

.t

ik

ienand die genaakte fouten direct
deze dus : ik uas fouti ik kon
de wereld dus niet aan want in de tXeepauze, na 12 kiloueter, vas de pijp uit. De
l{u ben

dit

essay: 10 neter verder lopen.
Àfgelopen zondag 31 naart stond in de Droaver achter de datun 30 uaart:
Training Coendersborgh.
Gevaarlijke datuu vanwege de verspringende
klokken (+1 uur) en gevaarlijk

toEeef. Bij

tltuiskoust
herinnerde ik nij als Robinson Crusoè zijn
eerste boot na 6 jaar onbewoond eiland.
De koffie stond k1aar, de douche $as aI
warn, nasi stond te pruttelen én 4 kleine

§

1/tt.V/4.

,,..ttu,tty'lt

kinderen......

De Droaver
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het eerste betreft: Hans R. zou die dag
als chauffeur/Ioper meegaan en je raad
het aI: t{el de klok vooruit gezet uaar geen
Itilat

wekker gezet; gelul<kig was hij we1 op
tijd gewekt om uij op te kunnen bellen dat

hij niet

ueeging chauffeuren/Iopen.
SneI onze eigen trouwe Be-Iks gepakt, vo1

net gipsplaten die ik was vergeten
eruit te halen, en naar Niebert toe gereden.
Daar aangekonen cag

ik

het tueede probleen:

Tunneleffect Coendersborgh.
l,let de

ttl

nog

in nijn

achterhoofd

( th

{6n

training uordt je steeds fanatieker.Gevaarlijk fanatiek zelfs, u0 erg,
dat je neteen weer denkt aan die th 30m.
gedurende de

lerst

2000 neter, wat een eind zeg.Daarna
1500, gaat lekkerder, gas geven halverwEe,
doortrekken tot de streep.
En op dié plek hoorde ik het voor het eerst.Die keet, van Jans l{, Eaar een goeie!

r Eigenlijk roeten se 10 reter verder 1open, sant iedereen stopt eerder als we bij
de eindstreep blijven staan'.
Terug-uit-lopend bleven die paar woorden

lle aan de warning-up,
)
zonder de op dat uouent zieke Boele (beterschap!), onder de bezielende leiding van

door mijn hoofd spoken: 10 ueter verder
lopen, 10 neter verder lopen, 10 ueter ver-

Ànco.

De volgende etappe rdas 1000

19s

begonnen

[elaas

was Boele nog

bij

nachte on Ànco van
te voren te inforneren ontrent de trainingsaanpak. Conplinenten voor Ànco dat hij
zonder lachen kon vertellen wat er op
het progranna stond.
r 1 x 2000, 1500, 1000, 500 en 4 x 250 r,
schalde Ànco's sten door het geschreeurd van
de honderden spreewen heen.

der lopen. I{at

is

nou

tien neter.....

ueter en na 990
neter zag ik 'n ueer staan: Jans l{.

Teer bij die eindstreep en geen L0 neter
verder.
Ik had ne er 0p ingesteld.Jans staat 10
neter verder.En tlat doet ie?...
Gaat ie op de streep staan.
Even tanden bijten, persen, aantrekken en
finish. 1000 neter in 4.02. Vond ik heel

aardig.
Iedereen stond na de warning-up gereed aan
het begin van die beruchte tunnel.
Eigenlijk heb ik van kinds af aan een hekel
aan tunnels.Er is zelfs een exanenvraag
voor het behalen van rilbeuijzen die over

tunnels gaat.

r

l{aaron nag je net een bijna lEe benzinetark nooit een tunnel in rijden? í

llu rij ik liever on net een volle tank dan
erin net een bijna lEe naar dat ras niet

de vraag.
flet antuoord luidt: í de kans is aanuezig
dat de notor geen benzinetoevoer neer heeft
na het inrijden van de tunnel bi1 het uitrijden, dus onhoog gaan, waardoor de
notor kan afslaan en je stil kont te staan
in de tunnel i.

Je kunt

je voorstellen dat dergelijke fob-

ièn op gaan spelen wanneer $e en [asse
aan het begin val die laan staan.0n nij
heen kijkend zie ik dan collEalopers net

Terug lopend opnaken voor de 500 neL0 neter:r kwan ik tot de
conclusie. 50 x tanden bijten, persen, aantrekken en dan pas finish, luat een eind!
Tijd: 1.52
Tot slot 4 x 250 neter waarbij ik net ge-

ter.iDa's 50 x

trots lri1 vernelden dat ik de
laatste serie als eerste aankwan, in 45
seconden. ( l{et dank aan de rest van het
paste

deelnenersveld!

)

het tenpo van die 25 x
neter het noruale teup van een
Doorrekenend was

10

narathonloper: 3 uinuten per kilometer.
Ik uas aI blij dat ik het 250 ueter kon
volhouden.

is nog een zeer lange wE te gaan dus.
trainingen zijn zwaar uaar in conbinatie
net fietsen goed te doen.Extra looptraining
Er

De

Ook

blik: iwat doe ik hier,.
die ervaring dat je halverrrege de training denkt dat je benzinevoorraad niet toereikend is onuit die tunnel te konen, doet
je niet steigeren van ongeduld.

zal ik ook nog in uoeten lassen na onue
kleine verbouwing.
Ik verwacht dat ik dart redelijk dicht in de
buurt kan kouen van die 1.30, uaar dan zal
ik in de nabije toekonst toch wel even t0
neter verder uoeten lopen.
l{et hulp van 8oe1e.....

Gelukkig trekken we elkaar erdoorheen en

Ànne B.

diezelfde

De Droaver
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I{EDSTRIJD

II{

DE

IiIIB.

naar De I{iIp on een wedstriid te lopen?
Je kunt naar een loop gaan voor de sfeer,... voor de ongeving,... voor de vele uensen,... voor
$aaron ging

ik

organisatie,..., of ondat er veel bekenden neelopen,... of ondat er priizen zijn te
halen,... of aIs training on uedstriidritue op te doen.
Ik ging er naar toe oudat er veel llienoorders aan neededen.
nen-haif uur voor de westrijd kou ik in De WiIp aanri1den,... rust alon. Geen idee waar ik noet
zijn. nij het sportveld uisschien.
In-de voetbalkantine sas de inschrijving. Kosten f 7,- een norrale prijs voor een wedstriid.
I{aar $at verwacht ie van een noruale wedstrijd?
Eén van de eerste dingen die je zoekt, is de startstreep,... nergens te bekenneu het startdoekr... nergens te zien.
WeIkè kant uóet je op? En waar loopt de route langs? Ik ben geloof ik de enige die zich er druk
de goede

on naakt.

gaf aan dat we konden bEinnen,... geen schot gehoord!
De route werd net bordies aangqeven. Dit was duideliik.
Ik had in gedachten ou de 10 kn in ongeveer 35 uin. te lopen.
Dus na te ilnuten ga ik toch zoeken naar een 5 kn bordje, want ik veruacht toch zeker halverwEe
de course een aanduiding hiervan. Daarna bEon ik nij zorgen te naken of er wel verzorging zou
zijn. Tot op heden niet gevonden.
Dan tle finish. Dit rns hetzelfde verhaal als bij de start, geen doek, geen streep. t{el uannen
net een stopwatch die je een nenootje in de hand duwen net ie tild erop.
ik geloof Oàt * 36.38 uin. heb gelopen. t{at uoet ik net dit uenootje? Ik liep met nijn
startnunuer naar de ninschrijvingn voor uijn herinnering. fliervoor heb je dat nenootje nodig.
Je tijd en dus je plaats wordt hier genoteerd. Je rag kiezen uit neerdere uedailles ....
redailles uit voorgaande jaren?
Dan de prijsuitreiking. Nog voor iedereen de wedstrijd had voltooid zag ik de winnares net een
beker de deur uitlopen.
Eeb ik iets geuist? Ik loop irederou naar de 'inschrijvingn en vraag of de peiisuitreiking al
Ienand

geweest

is.

Íee hoor,... alle eerste prijswinnaars kunnm de
er geen prijzen.
Conclusie:

Dit loopje

neent een loopje uet

te spekken.
Ik zal er niet ueer lopen.
Jan

Ben

prijs zo afhalen! Voor de overige

je. Zij

lopers zijn

hebben a1s enig doel de kas van de vereniging

training net de ctub geeft

nii

neer voldoening.

[.

À

B

)
D

DUS

';i.

)

I

I

l(,(DP rK
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INDSTRIJDOITSLÀGEXI

09 naart

LentelooP ÀTC '75

halve narathon

Rene Karrenan

1.13.06
1.30.25
halve narathon
1.13.57
1.34.07
1.37.01

[ans van Leeuwen
23 uaart

teekster Lente

tooP

Rene Karreuan
Ànne fletbig
Rene Goossens

fiaru PoPs
flenttrik van

1.24 .39

liijk

Rob [outenbos

1.30.03

Jan de Jong

1.32.5I

Ednund Berduszek

1.36.40
1.32.14
1.34.04
1.36.31
1.48.46
L.57,47
10 kn

[arry

KuiPers

Roelof Roffel
Renze de l{ind

Pytsie vd

Veen

Gritie
08

april

l{aalkens
Van kIaP tot kIaP

[arry

KuiPers

Jans l{eYboou
11

april

SNS IooP

Ànne fleibig

21

april

t,27.23

Iiinschoten
Jans lleYboon

39.53

41.05 (eerste Plaats
halve narathon

vet'

3)

L.22.34
10 n'{
1.1L. {1

VER^ïÀÀRDÀGM

08-06

01-05 Jan Vlasblon

Edmund Berduszek

13-06 Jans t{eYboou
15-06 Eenk [aak
21-06 L. van I'lijk
22-06 Kea de Boer

02-05 l{artJa Berg

21-05 Ànne Bijnagte
28-05 Chris [auxen

WqfËefigk

11-08 ÀIie Seiffers
14-08 JannY Suit
22-08 fians ReYgersberg
23-08 Take van der Velde

09-07 Be Bosuan
15-07 Roelof Roffel
20-0? Grietie liaalkes
22-07 Peler flondebrink
23-07 llarn PoPs

o

2{-08 Ànko Odding
27-08 Klaas vd l{arel

o

28-08 Bob ten Bruggecate

o

I

CETE[,ICITEERD

ö

o
R
§

0

I

jullie huwelijk!
Àafke en Bert, van harte gefeliciteerd net
jullie
zs-iarig huweli jk!
uet
gefeliciteerd
Jellie en Eb, van harte
jullie 25-iarig huweliik!
Àlie en Ànko, van harte gefeliciteerd net
Wij zijn intcns gcltrkkig en blij
lrtct dc gct)oorlc villl ollze doclttcr

De Droaver

a;'i.i:

Emnt

Wickc Jllgctstttrl
Jun I)ostltuttttts

l)c [-ccurvcrrk I
9211 KI) SttrlrLtistcrvccn
(o5 l 2) 364154

10

I)ondcrtlrrg 4 april 199ír

ÀILE I{EDEI{KERS ÀÀT DE TIMíDE LEKSTIR IHTE

I,OOP BEDÀ}IKT!

tiende LLt is lJeer een succes geworden net een record aantal deelneuers op een parcours dat
een geringe wijziging heeft ondergaan door de extra preciese neting net het Uonts Counterí
systeen, een feit waar vooral onze parcoursnan Jan H. erg
nee was.
Niet uinder als 920 deelnemers telde deze tiende editie, die als voornaanste extra attracties
had, het eraan verbonden noordlijk kampioenschap en het uitreiken van T-shirts en caps.
De organisatie bestaande uit Ànko, Jan
ook
Evert, [ans, ÀIie, Je1ly, Kea, [tty
volgend jaar garand staan voor een mooie happening. Ikzelf wil ue ook actief blijven inzetten,
De

blij

[.,

biijft

naar niet ueer als voorzitter gezien extra drukke werkzaauheden volgend jaar. Hierbij dus een
oproep aan iedereen die de LLt een warm hart toedraagt en dit wil uiten door zich kandidaat te

stellen voor het voorzitterschap.
een uitdagende functie waarbij je ouringd wordt door fijne en deskundige nensen, dus nis
deze kans niet! !
[eb je belangstelling bel me (549746), of kou langs op de koffie (floofdweg 34 Boerakker).

[et is

Peter flondebrink, voorzitter tLL
DE TIM{DE

t.t.t.

HET BOBBEL.

»
.P

Wanneer

ik nij niet vergis, dan waren sonnige leden

van de loopgroep Nienoord vorig jaar

in

de

veronderstelling, dat de loopgroep toen aI 10 jaren bestond.
Dat

is

echter een nisverstand.

In het najaar van 1986 zijn Siep Schepel en ik begonnen net het nverzorgení van een training op
zondagnorgen, die toen nog ge$00n ou 10.00 uur bEon. Deze training was bedoeld voor lopers, die
in uaaÉ 1987 de eerste leekster Lente toop $iIden gaan lopen.
0p een oude foto van de eerste traning herkende ik in ieder geval nog Àd van Es en flans van
Leeuwen, die nu nog steeds als trouwe leden van de loopgroep bekend staan.
Dit betekent, dat de loopgroep in dit najaar echt 10 jaar bestaat!
De eerste 8 teekster Lente lopen gingen over het iklassiekei parcours; 5 x een rondje over het
folendijkje. ÀVE heeft eens een zeer karakteristiek stukje over rijn belevenissen tijdens een
leekster Lente toop in de Droaver geschreven en daarna heeft hij dit parcours volgens nij niet
meer bedwongen.

Ik weet niet of dat stukje de reden Í{as ou het parcours te wijzigen, uaar opeens was tijdens de
negende teekster tente toop het nklassieker parcours tot het (definitieve?) verleden.
De Negende liep na een rondje nklassiekr, via tettelbert en Hiduolde (twee keer) weer naar de
oude finish
de Zwaaikon. De Tiende werd weer enigszins veranderd. I{elliswaar ongeveer

bij

in tEengestelde richting. En nu kont het: dan kun je last krijgen van
die verradelijke BtEBEt. t{at is die B0tsBEt en $aar zit die?
Degenen, die rEeluatig op maandagiddag uet de groep trainen, die weten dat aI lang. Velen zijn
hier aI uit het evenwicht geraakt; vooral die lopers, die heel zuinig lopen en hun voeten bijnà
helemaal niet optillen. De B0tsBE[ op dat taatste parcours zit ongeveer ].5 neter voorbij de
afslag l{olendijkje richting het kerkje van llidwolde.
En juist op die plek verloor ik uijn hardlopende coIIEa uit Groningen op kiloneter 14, toen hij
deze B0BBEI sterk onderschatte en v]ekkeloos (maar wel net een bloedende knie) onderuit ging.
Even twijfelde ik nog ou hen op te wachten, maar een enigszins needogenloos karaktertrekje deed
nii verder lopen en op die manier profiteerde ik in uijn nstrijd' tegen die collEa naxinaal van
dezelfde route, naar nu

deze

BOBBEL.

ik nu het Stichtingsbestuur van de Leekster Lente loop hee]. vriendelijk, maar wel
dringend: houdt de B0BBEL er in.
Geef heu niet aan, praat er verder niet over.
Ik weet bijna zeker dat onze B0BBEL eens het predikaat nKlassiekn gaat verdienen.
Daaron vraag

Jan de J.
De Droaver
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LEEKSTER

L[I{'IE

LOOP

Nee, de voorbereiding was niet optinaal, te
weinig getraind. llel in de afgelopen weken
Iekkere lange duurlopen met Jan H. en laa-

tst

ook net Roelof, naar met

in totaal

40

ku per week trek 1e het kennelijk niet.

- het weer was goed: zacht regent]e, zacht
windje, zacht weertje
-

de stenning was goed: veel gerenonueerde

lopers, veel bekenden, ook (de inmiddels
wel bekende) zwager Jan

-

de organisatie was goed: al1es op

Gebroken stronpelde ik onder het finishdoek
door, mijn ogen afgewend van de klok
(( ( ( ( ( ((( ( ( (1.30.20) ) ) ) ) )) ) ))).

tijd,

alles op zijn plek, alles in orde
- de benen waren goed: 's ochtends gerust
en een stukje gefietst, ontspannen ingelo-

Rillend van de ellende en de kou eerst op
zoek naar Peter, die ik de autosleutel had
toeveÉrouwd (ston natuurlijk; vraag ik aan
de uan die zo'n slordige 421 dingen aan
zijn hoofd heeft of hij mijn sleutel kan
bewareni sorry Peter). Niet, te vinden, via
een walkie talkie opgeroepen; alles kuau
goed.

'Ter overnaat van raup' kreeg zuager Jan
(1.26) uit handen van Peter de derde prijs
voor zijn leeftijdscategorie.

pen

- het gevoel t.las goed: niet overdreven aubitieus, niet overdreven ondernaats, ik
ging weg met het idee dat 1.24 noest kun-

Dik verdiend.
Dubbele winst.
De druiven zijn zuur.

nen.

Korton, wat kon er nisgaan?

De volgende dag heerlilk uitgelopen (ik
nocht gewoon ueedoen). En met Haru, Roelof

tielnu, weggeschoten(gefloten?) door de ued-

en Jan afgesproken voor de uurloop

stri3dleider ging het in een prettig tenpo
de eerste bochten door; op het l{olenuijkje

hten:

achter een paar brede ruggen

Rob E.

weggedoken en

Iife

in

Drac-

goes on.

die na de bocht bijgehouden; dat ging wel
wat hard. De eerste 5 kn in 19.40. In straf
tenpo door, geen vuiltje aan de lucht. t{eliswaar zeker niet naar een tijd van 1.20,
naar dat ilas ook niet de bedoeling. Gewoon
goed op tlteg naar de 1.24. De tweede 5 ku in
20 minuten, prima. llet veel steunbetuigingen langs de finish. Eet 15 ku punt passeerde ik bij de tijd van 1.00.20. l{og steeds gewoon goed op lteg naaï de 1.24.
En toen
zakte ik langzamerhand
in elkaar. Eoe ik het ook niet wilde voeIen, hoe ik het ook ontkende, de benen verzuurden bij elke stap. fiet Eoepje - net

mijn

zwager

t>

- iiep geleidelijk bij me weg.

Ik

heb tlel 10 keer geprobeerd het Eoepje
weer in te ha1en. Elke keer kwan ik voor de
echte aansluiting tekort. Ik noest het op-

geven. Ik voelde dat ik zelfs noest oppassen on te voorkomen dat ik uit zou noeten
stappen (0, schande). Het 20 km punt kwan
pas op 1.23.40. [,]at een pi jn
fysiek,
nentaal, emotioneel.
Scheuten van pijn schoten door nijn benen,
flarden van de poleniek met Bob schoten
door tnijn hoofd, naderende schimpscheuten
van mijn zwager schotn door mijn ziel,
tientallen lopers schoten me voorbij.

.....

De Droaver
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Regenachtige LentelooP boekt record
Een recordaantal deelnemere

bii het tweede lustrum. Voor de
oiganiserende Stichting LooPsoort Leek kon de l0e I-cnteIàop zaterdag niet mooier. Niet

dan §20 wedstriidatle-iod".
ten. ongeorganiseerden, recreanten À echolieren kwamen in

de Tolberterstraat aan de starL

lieten zich niet weerhouden
door de druilerige regen, die de
hele middag naar beneden
kwam.

?,e

Voor het eerst werd in Leek geloPen

om het noordelijk kamPioenschaP
halve marathon (21,1 km). Mede
daardoor waren rrim 200 wedstrijd-

lopers en loopsters aanwezig. D-e bela;grijkst€ titels gingen naar Reyer
Klopman van GVAV uit Groningen
à. ervaren Friezin Maaike Horn". Snelste van allemaal was echstra.

ter Kiplagat Samoei. De met een

Nederlandse wouw getrouwde Ke'
niaan woont in het Brabantse Veghel. Samoei, lid De Keien (Uden),
treedt in Leek in de voetsporen van
de zaterdag ontbrekende John
Meinds.

Ook het tweede lustrum zal de

crot€ animo ongetwijfeld positief

hebben beönvloed. In elk geval deden scholieren weer massaal mee,
want bijna 500 kinderen gaven zich
op. In de gemeènte l-eek waren
vooral de basisscholen Springplank,

Centrum en De Beelen OolbeÉ)

ruimschoots vertegeuwoordigd. Hetzellde gold voor De SpringPlank in

h
Bil de leugd'was de Leekster Lenteloop opnieuw een geweldige tÍekpleister- Op het tweede lusrum kwam
Íecordaantal van 920 deelnemers aÍ.

ten later passeerde Maaike Hornstra de finish als snelstc wouw.

Manrm.

Hoofdgerecht vormde natuurlijk
de halve marathon voor KNAU-at-

leten. Reeds in de openingsronde
(ruim 4 km) ontstond een duidelijke
afscheiding. Mot na de eerste doorkomst op Nienoord nam KiPlagat
Samoei de benen. Achter hem wa-

ren met name Paul RUmkes, Jacob
Vos en Jan de Lange actief. De beroepsmilitair uit T\rk werd bij de veterànen onbedreigd eerste. Samoei's
maximale voorsprong bedroeg 16 seconden. Bijna werd de Keniaan nog
achterhaald door KloPman, die
PIT--collega Jacob Vos (Bedum) aftroefde en zodoende de noordelijke
titel pakte. Klopman (32) die met
succei op z'n sprint veÉrouwde, had
naar eigen zeggen weinig koPwerk
kunnen doen. ,,Ik had ondcrweg last

van steken, daardoor kon ik niet

veel doen", verontschuldigde de bebrilde winnaar zich. Bijna 14 minu-

Winschoten) 1.43.41,

Uitslagen LentelooP
Ileren senioren: 1. KiPlagat

(Oosterwolde), 2. Erwin Kersthc

1.16.40.

Dames 35*: 1. Suus Bouwland
(ATC) 1.31.43, 2. Sarmo (Aquilo

3. Ria

Kok

(ARC'O) 1.48.46.

Sa'

moei (De Keien Uden) 21,1 km in

1

Heren 50*: 1. ï)eerd

Doornbos
(GVA\D 1.17.46,2. T?romas Bos (Ve-

uur, I minuten en 32 seconden, 2. t€ranen Nederlard) 1.26.26, 3. Jan
Reyer Klopman (GVAV Groningen) Witsenboer (AV Gialfo) 1.26.33.
1.09.33, 3. Jacob Vos (ARGO '77) Noordelijk kamPioenschaP: 1.
1.09.40, 4. Edward de Ruiter (Vete- Doornbos,2. Klaas Duits (Sneek)' 3.
ranen Nederiand) 1.10.05, 5. Paul Jan RÈpens.
RUmkes (GVAV) 1-10.07, 6. Saher Heren niet-KNAU: 1. AlbeÉ van
der Zíel (SV Jupiter) 1.14-11, 2. Paul
Yusu[ (Heerenveen ] 1.10.20.
Noordelijk kampioenschap: 1. Klop- de Brie 1.16-56, 3. B. Pakes 1.19.21.
Dames niet-KNAU: 1. M. van Velman, 2. Vos, 3. RUmkes.
Dames senioren: 1. Maaike Horn- zen 1.32.12stra (SV Friesland) 1.23.16, 2. Marjan Huizing (GVAD 1.23.44, 3. Scholierenlopen:
Gretha JanÀen (Impala Drachten) T/m 8 jaar: Jongens: 1. Rik Nijland
1.25.30, 4. Postma (SV Friesland) (I,eek), 2. Niels Alkema (t eek), 3.
1.25.58, 5. Venema (GVAV) 1.31.21- Hans Kuipers (Peize). Meisjes: 1.
Heren 40*: 1. Jan de Lange (StaÉ Carolien Wolters (ToibeÉ), 2. Eline
'?8 Steenwijk) 1.10.06, 2. Henk Olij- Geerts (Midwolde), 3. Sabrina Soer
ve (ATC'?5 Haren) 1.16.25,3. Klaas (I,eek).
Gringhuis (Runners Stadskanaal) 9 en l0 jaar: Jongens: 1. Leon Liest

(Groningen), 3. Sander Eeftir
(Zuidlaren). Meisjes: 1. AaÍke Vogt

zang (Groningen), 2. Evelien N
land (l,eek), 3. Alinde; HolsapP
t
(Niebert).
jaar:
Jongens: 1.
11 en 12

(Oostwold).

13 en 14 jaar: Jongens: 1. Dirk ,
Heer (teek), 2. Bas Eefting (Zuidl
renO, 3. Rick van Gerwen (Zuidw,
de). Meisjes: 1. EIma de Vries (Ha
le), 2. Bernadine Eilert (Groningel
3. Sabrine de Lange (Tuk).
15 jaar en ouder: Jongens: 1. J

han Gerritsen (Groningen), 2. I

Íred Gerritsen (Groningen), 3. Gt
rit Duits (Sneek). Meisjes: 1. Kar
Hummel (Tolbert), 2. Arja de Vri
(Groningen), 3. Mirjam ter Ma
(Groningen).

14
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Kampen (Groningen),2. Pieter ToI
ma (Wartena), 3. Bram KamPt
(Groningen). Meisjes: 1. Majken v:
Reeken (l,eek), 2. Marieke Eile
(Groningen), 3. Annette Boerlal

TRÀIilII{GSI{EKXND IÀÀTSTE BERICITEI{

in

De 32 beschikbare plaatsen voor het trainingsweekend
alleuaal opgevuld. Er hebben zich aI 25 nensen voor

Vtedder op 15 en 16

dit

iuni zijn bijna

weekend opgegeven.

tet wel, definitieve

aanuelding pas geschied na aanbetaling van f25,Dus Iieve rensen, zorg dat de organisatie niet de hele voorbereiding uit eigen portenonnee noet
voorschieten.
De totale kosten corden geraaud op 50,- p.p. Indien ue zaterdagavond uit eten gaan zal dit
bedrag iets hoger zijn.
De aanvang van het seekend is op zaterdag 15 juni on 10.00 uur te Vledder.
t{e vertrekken gezauelijk vanaf de t{ienoordparkeerplaats ou 9.00 uur.
De nensen die Eaag naar Vledder fietsen kunnen zaterdaEorgen woE vertrekken of proberen ou
onstreeks 1"3.00 uur bij hoeve Erica in Vledder te zijn zodat ze niets van het uiddagroEanna
boeven te uissen. floeve Erica is te vinden door in Vledder de borden frederickoord te volgen.
Even voor Fredericksoord liqt hoeve Eica aan de linkerkant.
tiat wordt je aangeraden in ieder geval nee te nenen:
- slaapzak of laken/deken - kussen zaklantaarn - voldoende trainingsspullen - een goed huneur
(heb ik vaker gelezen).
[et telefoonnuuner van de kanpeerboerderij is 052].-381358
l{e gaan zondag 16 juni on 16.00 uur huiswaarts.

f

-

Boele, Grietje, ÀIie en

flIE TIEIST

René

ER HEE?

De afstand Ipek

-

Vledder

is

K

{5 kn;

een

:rcnsEs
o

nooie afstand on fietsend te overbruggen.
Zeker als je bedenkt dat de route voor dnstens de helft door schitterende natuurgebieden gaat: bos, veen, hei. Dat nag je

I

niet

nissen.
VeÉrek on 7.30 uur vanaf de parkeerplaats
in [eek. Via l{ietap door het llietapster bos
naar Roden. Bij de kruising fietspad - 2e
fiullenweg tref je de reisleider. 0p naar
Roderesch en }angs de gewone $E naar lí0r9.
Onder l{org gaan we via het l{orger EoIt en
Westerveld, door het Tonckensbos richting
Veenhuizen. l{a een zwaai naar Renze,s col-

:: .*

Mandeveld'--

ctà
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het I'ochteloèr Veen. fiier
zijn we ongeveer op de helft van de reis.
Even een appeltje eten. Door de Tachtig
Bunder naar Àppelscha. hars door de Bosuachterij langs het Doldersunse veld naar
lega's kruisen
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.
Eoswacheíij

Smilde

G
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Zaterdag 9 naart. Een helder zonnetje staat
boven Earen. Een snijdende zuidoostenwind
naakt het echter tot een frisse dag. De

organisatie van de halve uarathon in Earen
heeft dit keer de voetbalkantine uitgekozen

standswandeltocht. In 2r5 dag uet zware
bepakking (tent,slaapzak etc.) van Noord-

Iaren naar
op de kop

paÉij

voor de inschrijving. Een hele verbetering.
llet uijn zrager llaÉ van t{arrerijk ben ik

Schoonebeek. flonderd

af.

stijf

Daar uordt
van.

je

kiloneter

ne toch een

naar f,aren getogen ot onue kachten te reten net het oog op de voorbereiding voor

Rotterdan. I{at zal het uorden
Gelukkig

?

zijn er ook nog uat clrrbgenoten:

Ànko voeÉ een heel peloton van vooral woutlen aan. Good old Hin
staat ook aan de

[.

staÉ.

En

vlak

bij het startpistool

René

K..
Een

knal en iedereen struikelt over stoep-

randen richting RijksstraatwE. Daar verspeÉ nog een rerkend Eaafapparaat het
parcilrs, naar dan kan er echt gelopen norden.
En

het gaat lekker. Viadukt op, viadukt af

op ríeg naar Omen.

En het blijft lekker gaan; ook voor de
uind. t{iet één keer kapot zitten. Dat uas
vorig jaar re1 anders.
Uiteindelijk een tijd van 1.30.31. Ik ben
er teweden uee. In ieder geval een paar
ninuten sneller dan vorig jaar.
l{art valt net buiten de geldprijzen. 0mdat
hij uet zijn 55 jaar nee roest doen uet de
veteranen 40+ (er ras raar één veteranenklasse) trekt de organisatie zich zijn lot
aan. flij krijqt voor zijn goede tijd toch

nog een

prijs:

een bos bloeuen en een ïíind-

jack van Runners. Àardig

!!

haalt de tneede prijs na Jakob Vos. Em goede prestatie.
l{at de overigen gedaan hebben, ceet ik
niet, want die taren bij rijn finish aI
vertrokken: ze hadden de 10 kn gelopen.
René Kanenan

dit uonent (en overigens daarvoor ook
aI) is het trainen geblazen. ltaast de geVanaf

bruikelijke

zondagse

training van Boele,

ik ninstens nog 3 keer per week. l{eer
zit er niet in. [én keer per reek, een lan-

loop

training. 0p dinsdag- of donderdagochtend doe ik een lange duurloop in een rustig tenpo. De langste duurde 3,5 uur. Verder nog één keer per week een terpoloop.
Daar noet ik het nee kunnen redden. [et
ge

trainingsritue heb ik begin april nog onderbroken v00r een neerdaagse langeaf
De Droaver

En dan is het zo ver. De zaterdag voor de
narathon van Rotterdan. Vroeg op neg uet
Eenny en Ronald llihot en zoon.
rijdm
ree op de heenwE. BespiEelingen over dat
rat konen gaat doen de reis bekorten. Ro-

Íij

nald wiI een snelle tijd neerzetten. Ik
ook. flenny naant ons tot voorzichtigheid.
le snapt socieso niet wat ons bezielt. De
zoon van Ronald rengt zich in het gesprek
(hij is een snelle loper op de korte afstanden bij ÀRGo). Van sportieve overpein-

zingen verplaatst het gesprek zich naar
beschouwingen over dingen

die belanEijk

zijn in het leven. Voor we het weten zijn
we in het wilde westen.
l{e logeren bij nijn zwager t{art (zie hierboven) in Kwintsheul. flier zetten de bespiEelingen zich voort. l{art heeft twee
weken eerder de l{estlandnaratlon in zijn
leeftijdscatEorie (55+) gew0nnen. Deson-

hij rorgen nee in Rotterdau.
behoort tot de uitgenodigde lopers en
ondergaat een VlP-behandeling. [et ligt in
zijn bedoeling on na 25 lm uit te stappen
en er een trainingstochtje van te naken.
Genieten is zijn devies. flij noet zich bovendien sparen voor over een paar weken,
danks loopt

Eij

17

rdant dan qaat

hij net als vorig jaar deel-

nonneuen aan de Europarun: een ueek lang
Praag,
naar
hardlopen van Boedapest

stop
vianoemeniè, Belarus, de 0ekraine, Polen,
staan
Slowakije en TsTechiè. Ga er uaar aan
!! Eerst uorgen nog.
in de auto níar noiterdan op zondagochted.

na de andere' l{art
een
en ik hebben Carla 0phorst in de auto,
sneen
er
noet
ooede veterane. t{atuurlijk
dan
ninder
voor
Ëtt. tilo neergezet worden.
geal
had
t{art
2.45 ',{ii ze het niet doen.
zit, hoef
waarschuwd; als Carla in de auto

n..i o. ene tullificatie

te wezen voor pijnlijke stiltes en
zo tías het. Een aardige neid, naar volgens

'ie niet

nij

stond ze

stijf

van de zenutien'

[n dan is het zover. 0u half t$aalf sta ik
in het startvak. 0n ni1 heen ueer stressenà. ,.nu*p.r.n. Àf en toe verdwiint er één
uit de onheining in de rijkelijk neergestrooide wc-cabins. t{achten duurt altiid
lang, uaar het is gelukkig goed w9€I:

een ianonschot' De kudde zet
,i.n, voorzien geduw en getrek-vootkouende
qele oornerken, pardon ik bedoel de gele

Dun'lhi*t er

nstig in beweging' .Erica
teipltra zwàuit ons uit. Een nachtig geYoer
uaakt zich van uij neester. Boven ons cuËtranpioncnips,'

kelen helicopters. Canera's registrerenonze gladiaioren-uittocht

terwijl

gebouwen van

de h91;
de coolsin-

à.nnuíi.r tEen de
gel opklinK. tt ttris the 28tlr of april,
this uust be Rotterdan.

is na de eerste bocht
geen sprake reer' Tussen de

Van enig heldendou

naar lilrks

al

struiken talloze lieden die

licht

gebogen,

in
0ntkon'
reer
niet
het startvak kennelijk
Iuistering. Back to eartX.
Eerst naar eens 0p nijn scheua zien te konen. f,et lopen gaat leKer' Ik heb re voorgenorcn on niet, zoals vorig iaarr -als een
geX van start te gaan. En daar houd ik ne
àanl Schena op de hand geplaK' Lekker.rusiig top.n. 0p de kop van Zuid onfiraar ik de
eeiste bekende langs de route' Suts BouwIand, conpleet uet sanbaballen' 0pval}end
aanwózig àn uij Iuid aanuoediqend'.q1k
overal Íangs aé route. Lekker rustig lopen'
flet gaat góed. Ik hou ue aan uijn schena'
waar
Goed drinken. Ealverwege [uid, daar
ik
uaakt,-zie
slingeÉje
een
parcours
het
zit
Eij
lopen'
wEhelft
andere
de
l{art op

de hantl naar voren, datgene doen, wat

geeft
naar één of twee ninuten voor re' Dat
de burger uoed.
Uattueq, het 21 kn punt, L'36.ninuten'-?re-

.i.t

o['scheua.

l{iin streven is 3'12'

Van-

v..re ioor ik de saubaballen alweer'
is nu op niin doorkoust voorbereid' l{og
Iuider iijn tle aannoedigingen' 0p uE naar
geDeurt
de liillensbrug. En daar ongeveer
het. tlijn benón $it1en ineens niet neer'
verzuriíq. Eoe kan dat? Zo woeg aI op 24
fn. p..tó"t weer. lliets zat tEen en.daniii. ona.t bet notto, straks gaat het rcI
Suus

n..i Li.t,
ni.i r.t ..

Ioop

ik door' l{aar het ging

0u een lang verhaal kort te
eer
naken; de laatste 1? kiloneters uaren
verkies
nu*.fgang. 0ndat ik uitlopen

*I.

boven uitstíppen ga

het verhaal

;.rks il
den

die

ik door'

De

rest

van

ih if de lezers besparen'.0n-

aannoedigingen van uijn fanilielezich rond de Kralingseplas geps-

wil de vaart er niet reer
lijden op Eote schaal' l{E
Piin
inkonen.
eartX, volgende keer beto
naóf
heroiek,
i.t. ».í. uur, tuee-en-dertig ninuten en.

teerd hadden,

zeven-en-twiniiq seconden; een dieptepunt
in niln narathon-carriere'
Ia de finish ontnoet ik nog [aru Pops' 0ndank de Eiep toch gelopen in 2'59' Knap,
vind ik Oàt. garu is echter wel de HE l$ri[. uii kan het PlT-gebouw niet ueer terugdat hii nog
íinO.n. Later vertelt hij
drie kuaÉier heeft uoeten zoekm' Eeb il(
geluk dat ik net de neute, in gedachten
íerzonken, ree kan lopen naar het Àkagonzrln
oebouw, waar de trappen 5 keer hoger
koud'
Éàn uui*tq.n en dcàouches inuiddels

rii

lriit r,*t'uiteindelijk

de uaratxon

fluier

tend uitgelopen in 3.09' Ronald heeft
had ret dezelfde pro2.53 oveí gedaan.
bleuen te uaXen als ik' Een tEenvaller .
carla is na 15 kiloneter gedesillusioneerd uitgestapt' En ik ? Ik.heb.een
pracbtig evenenent ueegenaakt' Prira tocn'

[ij

;;;; i.r.
0f niet

dan ?

Eans van L.

HERB ELLIOTT:

Lopen mag nimmer
een obsessie
worden
18
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5
9

13
16
20
23
21
30

6
6
6
5
6
5
5
6

zijn vieren 10 x 400 m, na iedere
Training llienoord
trÍel

100 m

1000 m/pauze 1000 m, 2 x 2000 nipauze 2000
TraÍning Nienoord (testlopen).
20 x 1 min., pauze 1 min.

iets sneller,

kop teikens risseien

m.

TrainingCoendersborg.

Pirauide 100 t/m 600 n, pauze telkens
Training ilienoord (duurloop).
5

4-7
1-7

x

1000

u,

pauze 2

nin.

200

m.

+ duurloop 20 min,

Training Zuurse Duinen.
5 km tempoloop/ S km duurloop
Training l{ienoord.

11- ?

L4-1
18-7

5 x 300 m, pauze 100 m, seriepauze 5 nin.
5 x 300 m, pauze 200 n

Training Nietapsterbos.
Piranideloop van t/m 4 min. pauze teikers 2 mir.
Training llienoord

2t-7

i

25-1
28-1

100

1-8

2

x

l/m 500 m, pauze 100 m, seriepauze 5 nin.
1500 mr pauze 10 min.

4-8

Training

8-8

2x3km,pauze3km.

Bakkeveen.

i1-8

Training l{ienoord.

15-I
18-8

Piramide nel 200 m verhogen, 200 t/m 1000 n, pauze 200 n
Training Coendersborg, (verzamelen bij de keri).

22-8

Tempoloop van 30 min. + 30 min. uitlopen.

25-8
29-8

Training Nienoord.

ïIST II

DÀT?

5 x 200 m, pauze 200 m, seriepauze 5 min.
5 x 400 utÍ pauze 200 m, seriepauze 5 nin.
2 x 800 m, pauze 400 m.

tlisl u dat
Dat

hij

Jan de ,Jong een nieuwe job heeft?
iopers op hun reizen naar verre evenemert,en begeleidt?

doel, als ze met de bus reizen?
koffie, nteL e[ zonder, voorziet,
[ij dat nog niet zo lang doet en dus nog veel noet leren?
Dat de bus van Groningen over Drachten naar Den [elder reed en Jan nel z'n handel aan de oprit
DaL [leL name

fiij

ze dan van

van Leek naar Groningen stond,
Dal hij daar onder he[ motto rBusje koml zoi zeker drie krartier heefl gesLaan?
Dal ambtenaren gek op koffie zijn en dat ze Jan toch nog gevonden hebbeni
Dat de koffie prima wasIl

De Droaver
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ï0 l{zon Rrvm (KffIÀ)

Personen die achter nauen als Brandsna,
Kanninga en Veenstra schuil gaan zullen

riaarschijnlijk niet op de KVP hebben gestend. Zo gaat het er uonenteel in Kenia aan
toe, alleen dan in overtreffende trap.
Jullie, vaste lezers van de Droaver, veten
dat er in Kenia circa {0 stannen (zoiets
als een hele hele grote fanilie) Ieven die
allenaal hun eigen territoriun hebben. ÀIs
oon, vader, zoon, neef of uat dan ook (achter of achter-achter uaakt niet uit) in een
partijbestuur zit dan is het een nplichti
on op die partij te steunen. In sounige
stamuen, zoals de [uo, is de fauilieband
heel hecht. Zo hecht dat je de kinderen van
je broer ziet als je eigen kinderen. Die
kinderen zien je dan ook als hun vader. l{e
gaan nu even een stapje verder.
De kinderen van je oou zijn dus ook je broers. De kinderen van je neven aijn dus ook
jouw kinderen. Iedereen heeft dus heel veel
broers, gussen, vaders, oous enz. ÀIs de
[arnen nou ook nog neerdere woutlen uogen
hebben dan valt de puzzel in een hele andere uoeilijkheidsEaad. Eoe vreend ook, ik
beb nieuand horen praten over reerdere roeders.
De

Eootste paÉij in Kenia is

100 van de 188

zetels).

KÀtlU (hebben

De gekozen

presi-

is l{oi (van KÀ}lU natuurlijk) en die
behoort tot de Kalanjin stan. Àanhangers
van KÀllU zijn b.v. de stannen die de Rift
dent

in 1996 door het Koninkliik Instituut voor de Tropen. Eet boekje is er een
uit de landenreeks. 0udat ik naar een klein
deel van Kenia heb gezien en raar enkele
gegeven

bevolkings-Eoepen heb gesproken heb

nijn bevindingm enigains

ik

aangepast na bet

lezen van dat boek en voor het schrijven

dit stukje.
trainen? triee dagen na nijn aankonst in

van
En

Kenia kwan er ook een BeIg naar Kip's dorpje (na de laatste LLL weten jullie nu ook
uie Kiplagat is). Deze BeIg kwan niet alIeen voor vakantie naar ook voor een

trainingsperiode. l{ou noe, [et deze Belg
(1.02 op de halve rarathon), net Kip (1.03
op de halve) en net enkele buurtbesoners
zou ik dan uoeten trainen.
celukkig verdwaal ik niet snel en sas er
vaak ieuand uit de buurt die het uat rustiger aan deed. ÀIleen lopen uas er bijna
nooit bij. Kindertjes, je weet uel net die
dunne beentjes,

blote voeten en geen gra[altijd net je

netje vet te veel, bolden
nee.

je ze kwijt

raken uet een, saar jezelf
zeer lange sprint?
Forget
! Ook de Belg hoefde zich niet
eenzaan te voelen.

Iiou

bijna

bij neer viel,

it

Uitlopen, rekken, douchen, dorstlessen,
alles ging op z'n Keniaans. Ook dat was
allenaal conpleet anders dan in t{ederland.

laatste 6 dagm van nijn verblijf in
ik te gast in een dorpje van een
karate-nan. Zoals zo vaak op het platteland
in Kenia boden ook hier noeders hun dochters aan. Ik had aI zo vaak nee gezEd! llu
De

Valley (een zeer groot gebied dat Kenia
doorkruist) bevolken. ['0RD-Kenia is de grootste tegenpartij uet slechts 31 zetels.
Àanhangers hiervan zijn te vinden in b.v.
het West-District. Kiplagat, Kiptanui en

Kenia sas

(rips zijn dus van de Kalanjinstau) zullen raarschijnlijk alleuaal op
KÀllU stennen. En anbtenaren? ÀIs je ze het

Deze karate-nan,

waagt ook op KÀl{U natuurlijk.
floe zit het net de buitenlandse hulp?

inniddels in l{ederland was. Eij deed toel
aan een warning-up. Dan rekken m vervolgens conditietraining en karate oefeningen.

Kiprono

advies van de controleurs die

jaren geleden

uit

tot

0p

enkele

Kenia vaak uet berichten

over verdwenen geld (Iees: anders besteed)

terug kwanen, steunen nu de neeste landen
Kenia, dat niet zonder buitenlandse hulp
kan, niddels het Internationale l{onetaire

die de Keniaanse regering adviezen
(je nag hier ook eis lezen) geeft over hoe
het te besteden.
Fonds

wil weten over Kenia raad ik aan
het boekje te lezen over Kenia dat is uit-

I.)ie neer

De Droaver

ook weer?

hij, Isan nel
wedstrijden uit voor
Kenia en uas een wiend van Kiplagat die
eens

llaurice heet

in internationale

Conditietraining hield in hardlopen op de
wE oftewel roadwork. Heestal liepen we
naar Àubira, vaak in gezelschap van ueelopend publiek, uaar de laatste dag gingen ue
souewhat

further, to Nzoia-river.

Dat tlas ne wel een eind hoor. 's Àvonds
achter de honebrew (Iokaal gestookt spul)
hoorde ik heu ueerdere nalen zeggen: todays roadwork,
Iooks like a uarathon.n

it

'

René G.
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Running Center

Heerenveen

StratenlooP

Iindeloopen

Cascadeloop

floogeveen

I{ike-IadieslooP

Iilversuu

Triuloop4daagse
CanterlandlooP
OverwinningslooP
ildse narathon
Ripperdaloop

l{eppel lo7

Bosloop

Setlingen

Krakeelloop
De 8 van Jubbega
sNs Dijkloop
0t en SienlooP

Eoogeveen

Estafetteuarathon

Rottevalle

19'05
22-05

l{arathon

Utrecht

SportweeklooP

Henaldun

24-05
25-05

[oornseplaslooP
Stratenloop

Groningen

01-06
01-06
05-06
08-06
09-06
09-06
12-06

10

[eerenveen
Klazienaveen

01-05
03-05
03-05
05-05
07-05
08-05
09-05
11-05
11-0s
11-05
14-05
15-05
16-05
17-05
18-05

Elt

l{arathon

114

l2r l2s neïl

leeuwarden
Groningen

St Jacobspaarochie
l{insun

Jubbega

DeIfzijI
Rotlen

llann

ÀlteveerlooP
ElfstedenlooP

Nieuwe Pekela

I,eiden

t2-06

l{arathon
SllS loop
Runningcenter
Eanze-uurloop

1,5-06

10 El.t/s Im/lo/ku

Bolsward
Groningen

16-06
17-06
19-06
20-06

Twentenarathon

Enschede

Holenloop

Iiallenloop

l{ijeveen
Steenwijk

Sl{S Ioop

Btijhau

2L-06

Hidzoneravondloop

Grolloo

2r-06

fienielloop

Bol*ard

22-06
22-06
26-06

Tranbaanloop

0osternolde

STEVE SCOTT:

Ter Àpel

'lk ben gaan

NffiTRIJD

SNS

TGÀV

loop

Running center

LeeUwarden

l{untendau

Drachten

Leeuwarden

bowlen'

GEI,OPM?

Iever dan even een strookle in!
llaan

Wedstrild

te

Àfstand

(inleveren

:..,

Datuu

:

...199."

tijd
bii Ànko 0dding J.P.Santeeweg 86 of op de training)
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America, h ere we come !!!!!!
Bij reisburo

Seiffers hebben zich een achttal mensen aangemeld voor de reis naar New York.
Na heel kort overleg is met algemene stemmen besloten voor de 8-daagse reis te kiezen.
"Wanneer je een keer in New York bent, is het toch een uitstekende gelegenheid om toch iets
meer van deze mooie stad te bekijkerL dan alleen het asfalt van het marathonparcours", was de
mening van alle acht.
Dus luidt het reisschema als volgt (leuk voor de thuisblijvers, zodat ze ons op teletekst kunnen
volgen):
Vertrek: donderdag 3l oktober met vluchtnummer UA 939 om I 1.40 uur. ( een prima tijd, niet
zo vroeg gelukkig) naar Washington. (overstappen dus) Om l8.l I uur zullen we in New York
aankomen.
Het Ameritania Hotel in de 5th Avenue zal gedurende 6 nachten ons adres zijn.
Vrijdag I november staat er een stadstour van ongeveer 6 uur door New York op het
programma. (hjkt me niet zo geweldig voor de benen).
Op zondag 3 november gaat dat gebeuren waar we uiteindelijk voor gekomen zijn nl.
DE MARATHON.
jullie
Zien
ons al staan ?
De volgende dagen gaan we met hopelijk niet al te stijve benen New York onveilig maken.
Voor de "teletekstmensen", we komen op 6 november om 7.00 uur met de U4946 weer op
Schiphol aan (mooie tijd om nog even bij te komen om wijdags weer fris aan het werk te
gaan).

Alie.

DBll IBLDBR

li[

VBLDL0PBII

(12

km)

Hel Nederlandse fiampioenschap Veldlopen voor amblenaren was diL jaar in Den fielder. Totaal
aantal deelnemers ruim 3600 (mannen, vrouren er eer groep voor de 7 ku). De dag ras voensdag
maarl, dus direcl na de I[ ioop. In Lrlee bussen, sauten mel coliega's uit Groningen, ÀnIoo,

27

[eek, Rolde en wij mel zrn negenen uit Eeide.
bij de snelweg in [eek. Tijd 8.45 uur. Het rerd 9.25 uur, geer reclame voor Rapide
Tours uit Tynaarlo, ranl het lag niel aan de lopers. Ook Jan de Jong uas erbij.
Den IIeIder, veldlopen beLekent dus duinen, strand, strandopgangen, veel hoogteverschiilen en mui
zand; zeifs een gracht rond een oud for[, gelukkig zonder rater.
Een prachtig parcours naar zraar, Boele zou er z'n vingers bij aftikken. I{e Iiepen in een s00rt
8, er ras geen bos, dus je zag ook de andere lopers als een serpentine door de duinen slingeren.
Vier keer hel strand op en af.
l,taar verder ras alles naar rens. Een prachlig sportconplex, veel kleedruiuLe; douches zijn er
attijd te weinig. Àfrisselend koud en heeL uater, dus even opletlen aIs je er onder ging staan.
l,eel zon die dag, in de luwte heerlijk, op heL sLrand nie[ le koud.
Zoveel zon die dag dat een kalende rossige collega de volgende dag nog mel een riLte zreetband
rond zrn verbrande hoofd op kantoor rondliep.
De start ras reer ryat anders. Àfgekeken van de uolorcross? [eker 100 neler breed en dan uet zijn
al1en op de eersle bocht af. De tijd 1.03.41, dat belekende nummer 32 van 66 deeinemende 55
plussers. Gelukkig nog voor ene [ielke Strampel uit Skasterlan. Je zult aIs hardioper Stranpel
aIs achternaam hebben.

Veendam,

0pstappen

Geert vd B.
OT BII SIBIII,OOP 1996

negen sravonds sla ik uet vele lopers om nij hren achler de slartstreep raar de neest
fanaLieken naar mel noeite in omgekeerde richting overheer te krijgen zijn.
in nijn direcle nabijheid bevind zich Rob raarmee ik op het laatste monenL nog ever een
fantastiche opbouw van de loop heb doorgenomen. [et zou alsvolgt gaan; de eerste rorde in ï.40,
de treede in dezelfde tijd en daarna 7.30, gevolgd door tree rondeu van ?.20. Dil nog snei even
op uijn hand beschreven uret de pen van een behuipzaam jurylid en dan lopen maar.
Tja, en dan zou de ervaring die ergens in je
verborgen zil moelen gaan spreken; oOp dit
je
mouent is
snelheid 3.45 per km, heL gaat precies goedi.
l,laar hel biijkt dat je tijdens een redstrijd heleuaal niet meer zo goed reel raL je snelheid is,
Je voelL alleen da[ je loch rel vrij snel uoe rordt rat je toeschrijft aan de vorn van de dag en

[varl voor

lijf

niel
Dus

aan een veel

blijkt

dat

te snelle start.

bij

de eersLe doorkomsL

uit

in

5.58 op de klokker staatr

te snel dus en de vermoeid-

benen te krijgen. I{at is tien ku dan lang, Iang, en
mocht sLoppen en ik Rob ondertussen al lang uit het zicht had

heid ras nie[ ueer

mijn

rog eens lang.
Toen ik eindelijk
verloren, voelde
ik een hand die me uit het parcours trok {ik slond nog verdwaasd uidden op de baan). Deze hand
bleek Eoe le behoren aan ftob die me ver[eide 37.05 te hebben gelopen en eigenlijk besl onder de
37 rrinuLen had kunnen eindigen. rIk dus nieti, kon ik nog uitbrengen voordat ik in alle rusl
mijn krachten reer ergens probeerde lerug te vindeu.
0p diL moment is het log utaar een paar uur v00r de'0mioop van l,larumi, mijn revanche zal zoel

zijn! M
Peler

[.

naschrifl:

is relatief; nadat ik
liefst

zitlen op te pompen om dan in l,{arum onder de
ratuurlijk wel rleer .40 ach[er me gehouden)
in overigens een lekker ioopje over een mooi landelijk parcours. lÍel Peler afgesproken on in
septeutber onder de 35 te lopen (aitijd tíchtelijk euforisch na een redstrijdje). Rob [.

3?

Ilo lrnrrror

le

succes

duiken, rerd hel daar maar

mezelf heb

38.40 (Peter

1(

