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Wedstri jdsecretaris

Voorzitter
Ànko 0dding
J.P. Santeeweg 86

Jeilie

9312 P[ Nietap
0594 515598

9745 CP Hoogkerk

Land

Leegeweg 6

050 5565982
Technische zaken

Se*etaris

Boele de Wind
De Olde Ee L8

Kea de Boer

Vijfakkers

37

9362 RC Boerakker
0594 549936

9356 CB Tolbert
0594 514372
Redactie

Penningneester
Jan flovinga

Rene Goossens

9356 ÀÀ Tolbert

Jan de Jong
Peter Eondebrink

0594 519879

Rob floutenbos

0ldebertweg 77-1

Àlie Seiffers

Contributie

- gerroon lid: f 65,- per jaar
- scholieren en studenten: f 40,- per laar
- wedstrjdlicentie: f 30,50 per jaar
- de contributie dient voor de aanvang van het nieuue kalenderiaar te worden voldaan
- bij inschrijving is eennalig f 10,- aduinistratiekosten verschuldigd
- het liduaatschap uordt aangEaan voor de duur van een kalenderjaar en wordt steeds

voor de duur van een jaar verlengd, tenzij voor I novenber schriftelijk is opgezegd
- bij overschrijving naar een andere vereniging dient 15,- administratiekosten aan

f

KNÀU

te

de

worden betaald.

Girorekening
282415

t.n.v.

Loopgroep l{ienoord, leek

Bankrekening
385705336 t.n.v. toopgroep llienoord, Leek
Rabobank Leek (gironunrcr van de bank: 896815)

Trainingen
zondag: Boele de t.lind
Jan de Jong
woensdag: Jellie land

naandag:

donderdag:

zaterdag:

Ànko Odding
Ànko 0dding

Kieding
sweater

t-shirt

De Droaver

f.32,-

f 16,-

wedstrijdshirt
broekje

f 30,-

f 40,-

)

VÀI{ DE VOORZITTER

De

trainingen worden over het algeneen weer goed bezocht en op de trainingen wordt er

getraind.
Íet gevolg

goed

dan ook dat er lleer afgetrainde 'koppiesn verschijnen. De mensen die trainen voor
l{ew York of Ànsterdan zijn innidde}s begonnen net de hersteltrainingen on af te bouwen. Eopelijk
kunnen ze de vele en inténsieve trainingsarbeid onzetten in een goede uarathontijd en ondervindt
Take geen probleuen van zijn knieën die plotseling veel piin gingen doen na de uurloop in

is

Leeuwarden.

Ondat net ingang van 2t oktober de wintertijd weer is ingegaan, zullen de donderdagavondtrainingen weer starten vanaf de stoplichten op de l{idwilderweg.
íorg dat je goetl gezien uordt door niddel van een reflecterend hesje, ondat dit parkoers niet

autovrij is.

Op de jàarvergadering van 29 novenber trlillen rle proberen on een keuze te naken voor een nieuw
trainingspak en/of toebehoren. tie hopen dan ook vele leden te uogen beEoeten en voor elke

bezoeker is er wederou een t-shirt.
0p 7 decenber vindt tle 27-ste l{ienoord Trinloop plaats on 10.00 uur. Probeer hiervoor wat nensen
in je ongeving te uotiveren en hang de poster 0p een opvallende plaats voor het raau.
Àtko.
VÀ}I DE RMÀCIIE

In dit

nunner kont een aantal officiele
documenten aan de orde: zowel het verslag

als de

agenda van de enige echte laarvergadering van onze vereniging.
Daarnaast veel aandacht voor de vele wedstrijden die zijn gelopen. Enkele zonderlingen praten over lopen als een individue-

1e sport; als je de resultaten van de afgehet
lopen naanden op een
zet
weL alsof iedereen het net iedereen doet.
Vanzelfsprekend volgen we Ànne weer net
zijn vorderingen op zijn lange en uoeizaue

rijtje

ueg.

lijkt

digitale voru verschiinen.
De eerste e-nailkopii is inuiddels binnen:
van uolters0uitg.nl naar 190254rh€worldacc.nl); we treden het moderne tijdperk nu
definitief binnen.
De kopij (in I,lP 5.1) voor de volgende Droaver moet ingeleverd worden voor 16

decenber

a.s.

tijd'.

Vervan een nan in 'strijd net de
volgens een drauatisch verslag van de ontberingen van Peter
tijdens een tochtje
door Boerakker e.o.
Zoals gewoonlijk nisbruikt Rob dit blad

[.

en

te

jullie tijd

I

weer on zijn frustaties af
reageren, waarvoor onze excusès.

Eet wedstrijdschena is wederon aangepast
voor de konende naanden; dus trek je agenda.

Overigens is de redactie natig tevreden: de
teugels uoeten weer wat worden aangetrokken
(E11en, bedankt). HuLde voor de hoeveelheid
en kwaliteit van de kopij, naar'ik vind dat
we wel even de redacties van de toeleverende kopijdragers (de Kl{ÀU, de Volkskant)
uogen vragen de zaakjes op schijf aan te
Ieveren. Zeker nu ook de illustraties in

;)

De Droaver
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Uitnodiging Algemene lede$vergadering Loopgroep Nienoord.
Datum: vrijdag 29 november 1996
Plaats: zwembad Nienoord.
Aanvang: 20.00 uur.
À

Agenda

1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen jaarvergaderíng
4. Jaarverslag secretaris.

24 november 1995.

5"

Jaarverslag penningmeester.
6. Benoeming kascommissie: Jan de Jong (niet herkiesbaar).
Rob Houtenbos.
7. Verkiezing bestuursleden:
aftredend: Jan Hovinga (herkiesbaar als bestuurslid).
Eventuele tegen kandidaten dienen zich te melden bij het bestuur tot eefl half uur vóór
aanvang van de algemene ledenvergadering.
8. Trainingsweekend.
9. Clubrecords.
10. Clubblad "De Droaver" (evaluatie).
ll. Aan te bevelen lopen om als club te bezoeken.
1 2. Beleidspresentatie.
13. W.v.t.t.k.
14. Rondvraag,
15. Pauze.
16. Presentatie van eventuele nieuwe clubkleding.
17. Sluiting.

Om te weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen graag dit strookje voor 17 november a.s. inleveren bij: Anko Odding, Kea de Boer, Jelly Land of Jan Hovinga.

NAAM
J

1.

Komt WEL / NIET

2.

Is

WEL

/

de jaarvergadering bezoeken

GEEN kandidaat voor een bestuursfunctie

Jullie komst wordt zeer op prijs gesteld.

De Droaver

r

VERSLÀG À[GM{M{E TEDEI{VERGÀDERII{G

gehouden op

wijdag 24 noveuber

iIMPGROEP ilIM{OORDII

1995

in

Zwe$ad tlienoord aanvang 20.00 uur.

1.0pening

--Ànko

opent de vergadering en heet 30 leden welkou'

Bericht van verhinderingí Ceert v.d. Broek,

2.

Bé Bosnan en Renze de 14ind'

Inkomen stukken
Geen.

3. Notulen iaarvergadering 25 nov'94
'95 uoet natuurlijk '95 zijn.
De

tijd

Gepland

van

[. van Wijk noet 1.18'15 ziln i'p'v' 1'15'48'

i.P.v.

gePlant.

De notulen worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag secretaris
Goedgekeurd.

5. Jaarverslag Penningneester
jan [. qeeft àen toetichting:

De

contributie is hoger begroot reden: neer leden.

Àdvertenties hebben een terugloop.
0pnerking Siep: het is zinvoÍ om te overwegen een boekjaar
vàn 1 noveuber tot 1 novenber. Dit werkt overzichteli;ker'
De kasconuissie

6.

in te stellen bijvoorbeeld

verleent de penningneester decharge'

Benoening kascoumissie
Siep Schepel treedt

bliift

af,

aan'
Jan de Jong
f,outenbos.
Nieuw kasconnissieiid wordt Rob

7. Verkiezinq bestuuïslede[
Àftredend: Jellie Land (herkiesbaar)
Er zijn geen tegenkandidaten: Je1iie
8.

bliift

aan'

-Trainingsweekend
I,t.g.m te ,einig belangstelling dreigt dit weekend te verdwilnen. Er blijkt toch een
basis on door te gaan.
Diverse alternatieven konen

ter discussie, zoals:
(Nivonhuis
ilidlaren, waddeneiland)
Àndere Iokatie

- Àndere periode (voorjaar)
- Ingekort weekend (zaterdag + zondag)
[et íoude comité,, èriet]e W.7 eti. ón Boele, is bereid on er mee door te gaan. Renée
G. sluit zich bij hen aan.
9.

Clubrekords
Geen

Ànko naakt binnenkort een

De Droaver

lijst

van

alle clubrekords en zet ze in

nde Droavertr'
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a

l0.Clubblad nde Droavern (evaluatie)

redactie heeft ondervonden dat kopll vaak uoeizaan verkregen wordt en
dat toezeggingen, on iets in te leveren, vaak niet worden nagekonen.
Oezó nieuwe

te voren bij À1ie ingeleverd te

worden.

Geschreven tekten dienen
-oot<
zou graag
Àd uist de technische artikelen van de K.l{.À.U. (Kea levert ze wéI in) en hij

10 dagen van

een eenduidig lettertype zien net koppen in dezelfde trant'
nDroaverí
Ànko stelt vgor on voigenO jaar ('96i- eind oktober en rond de kerst een

te

De jaarstukken kunnen dan
De

1l.Àan

uit

geven.

inhoud van het blad

in het oktober numer rcegenorcn

krijqt

worden.

veel conplinenten.

bevelen lopen ou als club te bezoeken
Gezanenlijk reizen en lopen werkt stiuuleren!
[gnond, Oó Wifp, Àpeldooin, tLL, flaren l{aruu, Klazinaveen, Norg,.Roden, 4 uiji,
Leeuwarden, eppàtsitra, Zevenheuvelenloop, New York, Rotterdan, Nienoordcross, iledder-

te

bergen.
12.

Beleidspresentatie

*

is

nu een vierde trainingsnogelijkheid:
donderdagavond 6 uur.
* Dit jaar wordt de
voor de 10 de keer georganiseerd;

Er

ttl

het Noordelijk Kanpioenschap is er aan verbonden.
* Iiederon zitten ue in de organisatie van de l{aruner stratenloop.
* In juni,gO is er een sportueek in Leek: het is de bedoeling on een training
coopertest

te

+

organiseren.

* De uidzouernachtloop wordt weer gehouden.
* Gekeken trordt naar een (ander) trainingspak/clubtenue.

13.1{.v.t.t.k.
l{iets
14 . Rondvraag

:

kan er op de volgende ledenvergaderi.ng een verkiezing 'sportuan/sportvrouw
plaatsvinden?
net criteria op.
De redactie van de Droaver werkt het uit en stelt een
: volgend iaar is het 10 jarig bestaan van onze club.
gloànen zijn èr voór de organisatie van het trainingsweekend in Bakkeveen: Grietje l'I.,
À1ie, Boele en Jan B.
Tevens voor de organisatie van de uidzonernachtloop: Renée G. en Bé B.
gok voor Reik ll., de gastvrou!, van de woensdagorgengroep is er een bloenetje.

G.

Renée

van het

jaar'

lijst

Siep

15.

Pauze.

16. Infornatie

nrunner'
Na de pauze geeft Harry Wayper van
ting over loopschoenen.

17. SluitÍng
enfo

sluit

deze vergadering. Ieder

uit

croningen ons infornatie en voorlich-

lid die deze avond aanwezig tlas ontvangt

een

gratis

T-shirt.

De Droaver
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Een voldaan gevoel, ik sta op en doe nijn
broek omhoog. flet toilet- bezoek voor de

feest van Kip ga. GESLOTEN I.V.H. VERBOUstaat er uet grote Ietters bij de dou-

[{ING

Lijkt

niet fris

training geeft ue telkens weer een safe

ches.

je lichter zowel lichanegeestelijk.
lijk ais
Een gevoJ.g van 'n
training waarbij ik zeer veel last had van
nijn ingewanden. l{ensen die nij kennen weten dat ik neestal een uurtje voor de training een of twee van die lekkere sterke
kopjes koffie pak net een hierboven be-

training enkele uurtjes in de auto zitten.
l{ou da's uel anders dan gisteren bij de
farnacie. [é, het zuenbad, ach voor een
keertje even douchen dat zal toch tlel gaan
? Slijnen, lief aankijken en lachen is niet
nijn beste kant blijkt nu !íeer eens. VEV
heeft ook douches en het blijkt het proberen waard te zijn on het even daar te vra-

gevoel. flet uaakt

schreven gevolg. Zo nu ook.
Een uur hadden we afgesproken. Nog vijf
ninuutjes en dus hol ik de trap af.
Telkens ueer krijg ik hier bij de farnacie

ik in n'n strak pakje de
voorbij hol. Ik hoop niet dat het
aanstootgevend is rlant het zit wel lekker.
Ik zal toch niet daaron in de picture staan

veel bekijks als
nensen

?
Twee

rondjes door het Noorderplantsoen,

rustig.
Sinds enkele naanden nercn ue altijd hetzelfde rondje en houden we ook de tijd bij.
liiet op de seconde want de klok bij de makelaar heeft zelfs geen uinutenaanduiding.
Eigelilk is een scbatting van de tijd een
betere benauing. In elk rondje zitten drie
heuveltles en in het plantsoen staat en
hangt heel wat kunst en aan uensen ontbreekt het ook niet. tteestal zijn dit leuke
en aangenane trainingen van circa 45 ninu-

ten.
De groep

is groot

vandaag,

ik tel

20 nen-

sen. Ook enkele die net een narathonvoorbereiding bezig zijn. [un keus. Vandaag noet
dit, norgen noet dat, volgende week uoeten
er 120 worden gelopen, de 10 x 400-tjes
noeten zo snel. Zal ik ook nog eens die
keus naken ? Ànko doet het prina, je nag

dit, je nag dat, beginnelingen

houdt hij
enkele naanden onder controle. Een goede
warning-up is hen denk ik geinfecteerd door
Boele. Steigerungen. Àh, dan wordt het kort
vandaag. Zes keer 100, 5x200, 4x300 enz.
t/n 1x600. Evenveel rust.

Eet begin gaat heerlijk snel. De 300-tjes
ook nog maar

bij de tueede 400 besluit ik

ne

ongedoucht na zo'n

gen.

ÍEn René hoe uas het feest gisteren ? 0h
ja, Frank, ik heb jou daar genist ? Àch Kip
kan toch niet de hele groep uitnodigen, dat
kan daar niet binnen. Eier links? Over het
golfterrein richting d'n flofuan en dan zo
langs de Zeger terug? Is goed, luur 15 rustig hè ? Ja, rustig voor uij. Voor jou
Frank met je P.R. van vorige week van 1.18

is dat nisschien wel te langzaau naar ik
voel de training van gisteren nog in uijn
benen en ik ga echt niet jagen. René, eet
je straks nee ?

Dan douche ook maar even

bij

jij

ons. 0K bedankt. I'rank,
hebt het
toch prina voor elkaar zo'n qroot bos op

je huis. Lekker hè,
dat hollen zo in de vrije natuur, moet nou
nog geen 500 neter van

eens zien, kijk nou eens rond, prachtig
toch ?'
nEé, wat is dit ? Dat suaakt wel. l{ou, wij
hebben sinds enkele weken een tosti-apparaat en wij proberen nu alles 'n keer uit.

jij

nu eet is een tosti-Eawai uet boerenjongens. l{akkelijk ding, je kunt dat
apparaat ook open klappen en dan heb je een

I{at

gournet-setje. Poffertjes, wafels, alles

kan.0ei, het is al half

10 en ik noet nog
naar Groningen.i
nTot ziens, bedankt voor het trainen en
het
eten, ik denk dat ik binnenkort ook zo,n
apparaatje koop.n
's Àvonds ou 11.30 uur neen ik koffie bij
een tankstation ergens in de buurt van

Staphorst,

dit

naar on wak*er

niet voor
te blijven.
keer

een

training

het tenpo iets te laten zakken on de gehele

training te
Eijg, hijg,

kunnen volbrengen.
boou wat steun je lekker. Ik
ben dan wel inwoner van t0insuu (tijdelijk,
wees gerust) naar even lekker douchen op de

canping alvorens
De Droaver
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Rene

naar het verjaardags9

TI{[E V00R

Iï{ÀÀtF......

Ter opfrissing:

*
*
*
*
*
*

'k had een (te?) grote uond
'k zou de halve uarathon Iopen
'k zou daar niet }anger over doen dan th30'
'k heb uet Boele de Ii. gewed
'k ben begonnen uet trainen, eerst nul keer ,toen een keer,
'k ben a1 een heel eind.......

Eoe

nu twee keer per week

ver ben ik dan eigenlijk?

Tussen

het laatste verslag en nu zitten een aantal leuke wedstrijdjes en trainingen.
Dam tot Dan loop.Een wedstrijd over 10 EI,{ van de Dau in Àmsterdam naar centrun

Zoals de

van

Zaandan .

Uiteindelijk stond er na 16,L kiloneter een uooie tijd op de klok van thi.0,.
Ilcwilde nog wedden net Boele dat ik onder de LhL4,zou lopen maar intussen weet
ook Boele dat ik aardig getrained raak, zodat hij deze weddenschap niet aanging.

er ook nog de 100 kiloneter van Winschoten.Toen ik on 16.45 uur in de auto uilde stappen
on naar Winschoten te gaan kwam toevallig de buurnan naar buiten.
íi{aar ga
naar toe ?' was zijn vraag toen hij nij in korte loopbroek naar de auto zag
Dan was

jij

sloffen.

n'k Ga naar wlnschoten, ueet wel, van die 100 kiloneterrn en ik stapte
in de ljé-iks.
le
in het achteruitkijkspiegeltje zag ik hen nog staan, uond ver open, vragende ogen, schouders
gebogen, voeten naar elkaar toeuijzend en horecaspoiler vooruit.
Daags na nijn 10e gedeelte van de 100 kiloneter ( 42'09n ) ging het gerucht door de straat dat
die gek van een Ànne de 100 kiloneter in I{inschoten had gelopen.
Nu noet ik toegeven dat ze weI een beetje qelijk hebben, naar 100 kiloueter lopen doe ik dus
echt niet. Dat ik deze 10 kiloueter heb gelopen kont hierdoor.
Vriend Jans stond nanelijk ingedeeld bij de snelste }opers maar t.las helaas verhindert.
Uiteindelijk vroeg Boele nij on vriend Jans te vervangen, uiteraard denkende dat hij sneller zou

zijn dan
Daar heb

ik.
ik helenaat

geen probleer mee en dus toog

ik

opgewekt

richting t{inschoten voor

Jans,

gedeelte van de Run.
vanaf heden ga ik de intensiteit weer llat opvoeren en dus iets neer trainen.
Haar zoals elke top-atleet heb óók ik te kanpen net tegenslag.
l{onenteel teistert een geweldig keelvirus de binnenwand van mijn hals en elke slikbeweging gaat
gepaard met het gevoel van een teen zonder nagel over een kaasrasp heen.
flierbij opgeteld nog een lekkere koorts, zodat een tichte achterstand feit is.
I'laar ik ben niet uit het veld te slaan. Over drie weken naar de Tevenheuvelenloop. l{oet kunnen
onder de Lh10'.
Wedden

Boele

?

Ànne

11

I{EDSTRIJDUiTSLÀGMI

16 juni

27 augustus

l{arattron Enschede
Jans l.leyboon

3.Ie.s0 (ie)

I{aration Eindhoven
Evert l{ensink

3.30. xx
10

Salverda-BerkulooP
Jan flovinga

Ir

Rob f,outenbos

Peter [ondebrink
Roelof Roffel
!.2 septeuber

39.51

10w

líacht van Groningen

1.14 . 28

Take v.d.Velde
Kea de Boer

flenk Ploeg

1.16.34
1.13.58
1.31.20
1.31.20

Àlie Seiffers

1.13.{3

Ànko Odding

Grietje tlaalkes

14 septeuber

34.48 (lle sen. )
37.15 (9e I'l 40)
37.25 (iOe l{ 40)

f,\tn van llinschoten 10 x 10 kn estafette
6.41.53 (13e ptaats van de L70 teans)
loopgroep Nienoord

1

t

hebben gelopen:Peter Eondebrink, Evert l{ensink,
Rene Karrenan, Rob f,outenbos, Jan flovinga, Chris tauxen, Ànne
Bilnagte, Rene Goossens, Ànko Odding, Boele de l{ind.

voor

teal

2

7.29,55 (38e plaats van 170 teaus)
Voor teau 2 hebben gelopen: Àrno Lucht, ?Snippe, Kea de Boer,
ÀIie Seiffers, Àrend v.d. l{eulen (2x), Sake Bergsna, ? Veen,
l{arcel l{ubs en SieP SchePel.

Loopgroep lrlienoord

12 oKober

Zuidlaren

L0

Harga Schepel

Siep Schepel
Taïe v.d. Ve1de
Kina Bijnagte

45.00
56. 13

56.13

Grietje l{aalkes

53. 43

I{ytske fleuker
flenk Ploeg
t,lin tigthart

55.18
52.59
101.01
41.57
37.28

Geert v.d.Broek

50.?
49.20
49. 10

vier rijl van Groningen
36.00
liin tigthart

De

Kina

na Drnevpr

54.14
45.03

Ànko 0dding

flans v. [eeutten
Rob [outenbos
Klaske Tjeerdsua
JeIIy tand

13 oktober

h

Bilnagte

36.00

T2

a

TRÀIIII{GSCTXX{À

7-11

10-11

4X100n lP 100n /
4 X 200n lP 100m /
4 X 300m lP 100u /
4 X 400u lP 200u
Training llienoord

1{-11

1x500n/P500n,

400n

SP

SP 400m

SP 400n

1X1000n/P500m,

Lï1500n/P100m,
77-tI

1 X 2000u
Training Nietapsterbos

t/m 400u / P 100n /

nin, dit 4 x herhalen

21.LT

100

24-tI

Training l{ienoord

28-17

6 X 1000u uet volledig herstel
Training in l{org
12X400niP200n

7-12
5-12
8-L2
L2-12
15-12

L9-12

SP 5

Training Nienoord
3x1500m1P1500m

Training Roderbos
100 t/m 500n I P 1.00n
600

t/u

1000n

/

P

22-t2
26-t2

Training l{ienoord

2g-tz

Training

1000u

200m

/ 2000n / 3000n, P 1000m
Coendersborg

je in de eerste ptaats uentaal. De fysieke kualiteiten kouen op de tueede
plaats. Je kunt geen topper zijn zonder een bepaalde intelligentie, zonder veel rekkingsoefeningen, zonder krachttraining, zonder het luiste voedingspakket, en zeker niet zonder een
l'larathonloper ben

goed trainingsevenwicht.

Dit stuk sprak ne ueer aan, van Dieter flogen,

Runner/november.

BoeIe

RUN'96

WÏNS CHOTEN.THB NBTHERLANDS
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Rank Race# Name

14 SEPTEMBER 1996

team

Hometown

10

km

20

km

30

Category:
5 2680

Loopgroep Nienoord

I

Leek

14 2690

Loopgroep Nienoord ll
Leek

De Droaver
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LIST oF RESULTS - 1o x 10 Km RELAY
km

40

km

50

km

60

km

70

km

80

km

90

a

km

100 km

Athleticclub

0:38:32 1:20;57 1:55:53 2:33:44 3:10:i6 3:52:56 4:35:05 S:1S:41 S:S9:02 6:41:S3
o:42i25 0:34:56 0:37:51 . 0:36:32 0:4?40 0:4209 0:40:36 0:43:21 0:42:51
0:39:11 'l:22:51 2:09:51 2:54:'16 3:38:01 4:22:47 5:13:17 5:SB:2S 6:43:59 7:29:55
0:43:40 0:47:00 0:44:25 0:43:45 0:44:46 0:50:30 0:45:08 0:45:3 0:45:56
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0p pad uet Grietje, Àlie, Kea, Geert, Ànko,
fienk en ondergetekende.
Voor nij was dit sinds lange tijd weer eens
een wedstrijdje lopen. l{a 03-12-'95 was het
er niet ueer van gekomen. En tlat ik zo
hoorde van de anderen was het al niet veel

beter.
De weersonstandigheden uaren

niet al te

best. f,arde wind en stortbuien.

In de Ïrefkoel $aren ook Suus en f,enk BouwIand in blakende vom zo te zien. Verder
geen bekende gezien geloof ik.
0n 120.30 uur toch uaar onkleden en uat
doen ue aan. GegoK op nouuheud en korte
broek.

Àchteraf een goede keuze want we hebben
naar één kort buitje van 2 ninuten gehad.
l{a het start-schot verliezen we (ÀIie en
ik) Ànko en Geert a1 snel uit het oE.
Ik had zelf de bedoeling on Àlie zo lang
nogelijk bij te houden. Eet ging voor mij
de eerste kn. wel erg snel uaar ik kon
steeds nog neekonen. Eet eerste rondje van
2890 utr ging in 12 min. en dat was dus
behoorlijk snel voor uijn doen. Eet volgend
rondje van 4400 utr. in 20 nin. en dat gaf
de burger uoed. Tot en met 12/13 km. ging

III

t

het

goed.

keeg ÀIie de derde dane in het
en er $as geen houden neer aan. Àlie
kreeg vleugels en ik werd een beetje vleuI,laar toen

vizier

gellan.

lelaas voor ÀIie kon ze de derde dame niet
verslaan naar het cerd uel een uooie tijd
van'L.L3.43.

Ik zelf klokte op 1.14.28,

Geert in

1.11.38, Ànko 1.03...
Kea 1.L6.34 Grietje en fienk in 1.31.20
À1 net al een geslaagde nedstrijd.
8r werden zelfs nog enige prijsjes gewonnen

in de loterij.
Iedereen was tevreden over zijn/haar tijd.
llu naar bopen dat de trainer ook tevreden
was.
nas in ieder geval één van de wei-

[ij

nige supporters.

Take

De Droaver
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SURVIVÀIRI]N 1997

BOERÀKKER

in oktober in
nog
niet uaar
er
BoeraKer; de krant is
naar voorverbaasd
aI
mijn kinderen kijken
eerste
de
naar
en
bijtrekkende trekkers
neergezet,
worden
dorp
obstakels die in het
verbaasd.
als
bezorgd
ik kijk ook maar ueer
een groaI
uet
inforneert
l.lijn overbuurnan
ben,
natuurgrijns
aI
zenuuachtig
of ik
te
uiin
beik
terwijl
ik
iilk niet antuoord
in
een
ontover
zorgde uitdrukking
Eijns.
Even een boterham eten en daarna uet nijn
Een vroege zaterdagnorgen

longste dochter de fiets op on
voor verschrikkelijks alleuaal

te zien rrlat
uit het

brein van bepaalde dorpsgenoten (de gebroe-

Dus opueg naar ons uooie multifunctionele
centrun (we hebben vat in Boerakker hoor),

ik een nieuu T-shirt, nunmer, routebeschrijving en bon voor warne soep kriig
uitgereikt. In uijn kleedkaner zitten een
paar bonen van kerels alles in te tapen
rlaar naar huid zichtbaar is zo Iijkt het.
Ik kijk hier net eerbied naar, net de blik
van een anateur die een prof tegenkont. Ik
trek als bewijs dat niin voorbereiding er

waar

ziin nijn sokken nog naar eens extra op, en uiin schoenveters strakker aan.
Nog even intrainen en opweg naar de start.
ook nag

goÀte

ders de liind bijvoorbeeld) kan opborrelen

Iijkt

on het een goedwillende loper

nen

(ik bijvoor-

tijft

geheel klaar voor de

strijd

het, flarm loopt nog redeliik

bij

de

start

zo

ontspan-

rond.

beeld) noeilijk te naken.
Tegenover niln buis staat een enorme strowagen ltaar ik dwars overheen schijn te uoeten. Even proberen, terwijl de buren zich
aI staan te verkneuteren bij de aanblik van
een neerstortende fysiotberapeut, zo li1kt
het. Dit plezier qun ik ze op dit vroege
nouent nog niet, naar niin genoedsrust
uordt er niet beter op als ik rondkiikend
vanaf de toch tte1 zeer hoog opgestapelde

strobalen in uijn

tot

dan toe vertrouwde

hoofdstraat ook nog een zeer boge contai'
ner, een hoge installatie net diverse tou-

bij de finish (waar op dit nonent Renze
in hangt, terwijl hij zuchtend en steunend
een bel probeert op te hangen) en diverse

uen

.,..{

autowrakken ontwaar.
0n de vele nedewerkers

niet te veel in de
besluit ik naar de trtarzanz$aain te gaan kijken even buiten het dorp.
Dit blijkt een indrukuekkende installatie
te zijn van kranen, ijzeren balken touwen
weg

te

lopen

en wagens. Staande bovenop de boerenwagen
waar ik 's niddags geacht uordt vanaf te
zwaaien besluit ik de sarcastische opuerkingen van de jeugd te negeren, die al veel
voorpret hebben als ze nii zeer bedenkeliik
naar de overkant van het water zien staren.
Ik besluit uaar terug te gaan naar nijn
veilige huisje terwijl uijn dochter steeds

enthousiaster wordt

tot

bij

de gedachte haar
gezonde vader boven de

dan toe redeliik
plaatseli.jke wateren te zien

til

rrt

fHrliftiliil

I

mm
I

.fr i_-,

i:jr:l):
-

',

{a:'

.:!:

irj
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hangen.

rest van de norgen breng ik door net
klussen, naar tegen de tild dat ik aan de
start moet verschiinen nerk ik dat de adrenaline begint te stronen.
De

De Droaver
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Precies 13.12 uur mag ik vertrekken en pak
de eerste boonstau op, na enkele neters is
het ue zeer duidelijk waarou ik nornaal

niet uet zo'n ding op uijn
ren, naar ik overleef het.

schouder rondDan dwars door

struikgewas, over schuttingen, onder netten
door, hangend aan ladders op$eg naar een

tot

op dat uonent onbekend fenoneen voor
nij; een iBudgy swing'. 0n het leed te beschrijven dat nij daar overkonen is, is de
nederlandse taal niet toereikend, naar stel
je voor hoe het is ou een ninuut of drie
onder een balk te hangen die een neter of
vier boven de grond is bevestigd, teruiil

je

wanhopig probeert zonder succes de

zwaartekracht te trotseren. 0p hetzelfde
nonent voel je hoe de kracht uit je veel te

zware lichaan verduijnt, tentijl er hier en
daar naast je een concurrent zonder de nin-

ste noeite (zo lijkt het) ziln lichaau over
de balk werkt teruill ik dit vanonder de
balk zuetend vo1g. Enige voordeel van deze
benarde

positie

was

dat ik na een aantal

uinuten de kunst ondersteboven hangend had
afgekeken, zodat ik uiteindelijk de balli
toch nog aal de goede kant gepasseerd ben.
Totaal afgenat had ik nog net door dat uii
een ztlare steen in de hand ruerd geduwd die
ik geacht werd naar nijn idee kiloneters
lang nee te torsen. De vele details van de
rest van de tocht van in totaal 12,5 kn net

in totaal

zal ik jullie

nogelijk overheen te komen zal duidelijk
zijn. Boele, die naar liefst 7 ninuten voor
uij eindigde, gaf ne na de finish uet een
brede grijns de raad toch naar eens te
overuegen nee te doen aan de survivaltraining.
t{og even de

tijden van de aanwezige llie-

noorders:

Boele (3) 01:09:01
Peter (11) 01:16:45
Earn (29) 01:36:09 (15 ninuten

Pietsje (1) 01:34:18
Roelof kon helaas niet starten

straftijd)

van!,ege een

opgelopen blessure.
0ndanks het zuare parcours, de vieze

sloten, de zeer vieze duikers, prikkeldraad,
stroondraad, ilskoud water enzovoorts kan
ik toch iedereeen aanbevelen dit gebeuren
een keer nee te uaken. Je weet niet half
hoe lekker het is de volgende dag tleer get,toon over vlak en droog terrein te uogen
Iopen na het intensieve contact net noeder
aarde de dag ervoor.
De volgende run is alweer op 4 oktober L997
gepland!

Peter E.

De Droaver

36 hindernissen

besparen, naar dat er voor nij geen toptijd
neer inzat oudat ik ook op een tueetal andere hindernissen niet wist hoe er zo snel

I{ISTIN JULTIE DÀT .....

flet

uaandags

niet voor aIIe huisvrowen

wasdag is?

0p naandag 9 sept.r96 tussen 9.00 en 9.30 uur op de ueg

nax. snelheid ver

is

richting

Lauwersoog door twee

auto's

de

overschreden?

Daardoor 8 danes op het nippertie de boot naar Schier konden halen?
Deze snelheidnaniakken G.B. en G.i{. $aren?

G.B. ueken

later

nog vreest v00r een

fikse

Er op het Schier-tenas aI snel gestript
Jannie en

Jellie

Jellie in

zee

tot

d'r

jutter bleek te zijn

De sinaasappelen op Schier over

reis enkele

werden?

z

broekje droog kreeg?

aI haar

schatten?

dames

verkoopt?

en nodig aan vervanging toe is?

elkaar belden on te overleggen uat ze aan zouden trekken?

Irene in narine-look verscheen en Grietie in
t{e

golf verrast

en Riek een gevonden pet vulde net

f9,-

d'r tas reen boek kan schriivenn

De avond voor de

werd?

het strand ro1len?

Scapino hele nooie rugzakken voor

Riek

:-...§

op navelhoogte door een

daarna wandelend en wapperend

Greetje een tiare

1:....'

boete?

Nienoord-pak?

uiteindelijk allenaa1 in korte broek liepen?

Een

uitsnijter uet 3 boterhannen

[elena hierna ook nog
Jannie nog

en 3 eieren uaar

f8,-

kost?

benieuwd was boe een superbeker snaakte?
,r!/,

niet netjes kan eten?

Ze daardoor uet een vieze broek en beha rondliep?

Irene ons leerde hoe tle de klentoon noesten
Ànneke nu ueet

dat het

leggen?

Leeuuarden is?

Riek heel snel kan fietsen en Schier-gids bleek

te zijn?

Helena nu ueet hoe ze nosselen noet koken?

Greetje ue} een hele vreende nanier van voortbewegen in het zand toonde?
Je na 1 dag Schier het gevoel hebt een week ueg
Greetje B. op de terugweg wederou de borden:

De Droaver

nU

te zijn

geweest?

rijdt te snel'

deed opflitsen?
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De weernan deze prachtige dag de plank
De daues een dag

later giffelend bij

finaal nissloeg?

de kachel zaten?

De íwoensdagochtend-dauesi alweer sparen voor het volgende reisje?

van iJufÍ.

OOc

VER,]ÀÀRDÀGMI

23.lL

Boele de lrlind
K1aske Tjeerdsua

27.LT

Peter Kooi

10-11

13-12 Ànneke de Jong
18-12 Grietje Bergsua

l9-L2

31-12

l{arga Schepel
Riek Heyboon

Van Earte

De Droavpr

Gefeliciteerd en een gezellige dag toegewenst!!

oo
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DE t{Àil VÀt{ 37

Tja, jezelf doelen stellen is een ding, ze halen is een tweede. Eet doel rras een tijd ruiu onder
de 37 ninuten op de L0 ku, liefst onder in de 36 zodat er een kansje ontstond op een tijd in de
35.

flet seizoen begon nooi en veelbelovend net een 37.05 in Roden. }leteen na die loop de grote broek
aan: 'ik had ook llel in de 36 kunnen lopen'. l{ou dat ging in l{arum helenaal niet, zelfs uet
verrekening de extra 217 neter.
In juni, juli, augustus flink doorgehobbeld. Bij de trainingen kreeg ik ook af en toe de indruk
goed snelheid te ontwikkelen. l{u is niets nenselijks nij vreeud en zijn uijn wensen ook

uijn
ik - uet Peter,

nenignaal vaders van

gedachten.

- welgeuoed naar Zwo1le voor een rappe L0 kn (ooit daar
l{iets Ieek het doorbreken van de 37-ninutenEens in de
weg te staan ..... behalve ikzelf. Eet ging allenaa1 goed, lekker vooraan bij de start, snel
Ireg, maar halveruege bleek ik een minuut te langzaau te hebben gelopen. Daarenboven kuau Peter
Iangszij. t.IeI gezellig naar niet de bedoeling. Ik noest zelfs uoeite doen hen bij te houden.
Uiteindelijk uerd het 3?.15. Jan had priua gelopen, Peter had prina gelopen, Roelof had priua
Ioch toog

Jan en Roelof

een niet-geregistreerde 35.45 gelopen).

gelopen:

in

een diep depressieve toestand reed

De volgende poging ondernan

ik in iíinschoten.

ik

weer huiswaarts.

bijzonder uooie oustandigheden: publiek,
sfeer, weer, parcours, ÀIie liep een persoonlijk record, naar ik ..... 37.50.
l{eer trainen, harder trainen, sliuner trainen? Natuurlijk. l.{aar niets waagt on neer discipline
dan een gerichte tenpotraining. Bovendien zit ik de laatste tijd door de week in een lekker
trainingsritne: dinsdagochtend op de fiets naar Groningen, 's niddags lopend naar Roden,
uoensdagochtend lopend naar Groningen, 's middags op de fiets naar Roden, vrijdagiddag lopen en
zondagochtend lopen. Dinsdagiddag 2 x 3 x 3 minuten tenpo, woensdag en vrijdag duurloop,
zondagochtend naar regie van Boele.
Kortom toch nog een ultieue poging: op naar Zuidlaren. Ook weer bijzonder mooie oustandigheden:
Ook weer

37. 30.

Ik Ieg het moede hoofd in de schoot:
Rob

een uan van 37.

[.
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