tfrietje Waalkes
De Gol 10

9356 CN Tolbert

NIEUWE CLUBKLEDINC

Eindeliil( is het dan zover !!!!!! De t«teding is klaar t!!!t!!!
zaterdag 28 juni a.s. kunnen de nieuwe pakken tussen 10.30 uur en
1234 uur bij het "Zwemkasteel" afgehaald worden.
Hieronder staan nog even de prijzen vermeld,zodatje zelf even kunt
berekenen hoeveel gelcl je mee moet nemen, de pakken worden n.l.
alleen na betaling meegegeven.
Mocht je Oie dag echter verhinderd zijn, breng clan even het verschuldigde bedrag bij Kea of ondergetekende, dan zorgen wij er voor clat je
je kleding krijgt.
Wanneer er nog iemand is die alsnog graag een pak zou wilÍen hebben,
kom dan 28 juni ook even langs, zodatje nog even kunt passen. Het is
voonlopig wel de laatste gelegenheid een besteiling te plaatsen.
Namens de kledingcommissÍe,
Atie.
De prijzen van de verschillende artikelen zíjn:
Jasje zonder
f 112,50
met
Jasje
f 132,50
Lange strakke
80,00
Half lange/korte
60,00
Wijde lange
f 100,00

!

voering
{-.,
voering
loopbroel< f
loopbroek f
loopbroek
Mocht je alles bestelcl hebben dan komt dit totaal op f 4g5,00 (dag
vakantiegeld!!!!)
i tZ r-rp
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VAN DE VOORZITTER
Het trainingsweekend is inmiddels weer weggetraind, de Marumer omloop en de
Tolberter Stratenloop zijn inmiddels weggelopen en dat betekent dat de vakantie voor de
meesten er aan zit te komen. lk hoop dat een ieder in deze periode weer volop kan
bijtanken en dat een ieder daarna weer vol goede moed aan het nieuwe loopseizoen zal
kunnen beginnen.
Zoals uít de trainingsschema's wel blijkt. zal er ook in de vakantie volop getraind kunnen
worden, ik hoop dat hier weer veel gebruik van zal worden gemaakt.

Anko

VAN DE REDACTIE
Voor je ligt de derde Droaver van 1 997 die weer vol staat van verslagen, gebeurtenissen
en wetenswaardigheden zoals, met dank aan onze penningmeester, een updatedledenlijst. Weer danken we de diverse leden die ons van allerlei kopy hebben voorzien.
De floppy's waarop de ons aangeleverde kopy staat worden door ons bewaard zodat we
deze t.z.t. aan de eigenaren kunnen teruggeven.
Voor de mensen die ook in de zomer graag wedstrijden willen lopen hebben we bij de
wedstrijdagenda ook de provincie Overijssel betrokken (wat anders beperkt gebeurd)
omdat in de zomermaanden de wedstrijden dun bezaaid liggen.
wij, als redactie, wensen alle leden van de loopgroep een plezierige en sportieve
vakantie met misschien wel een leuk reis/trainings verslag voor in de volgende Droaver.
Geprobeerd wordt om eind augustus de volgende editie te laten uitkomen en verzoeken
jullie dan ook alle kopy in te leveren bij een van de redactieleden voor 2O augustus
aanstaande
De redactie
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TRAININGEN

De zaterdag- en de zondagtrainingen zullen op de gewone tijdstippen worden afgewerkt.
Op zaterdag 5 juli zal er getraind worden in Steenbergen en op zaterdag 2 augustus gaan
we er tegenaan in Norg. Deze trainingen beqinnen om g.OO uur. Vertrek vanaf Nienoord

a\

om 8.45 uur !
De trainingen op maandag, woensdag en donderdag worden afgewerkt volgens het
schema elders in de Droaver gedurende de periode 3O/6 t/m 15/8.
De woensdagochtend groep heeft onderling afspraken gemaakt over het tijdstip waarop
deze trainingen weer zullen aanvangen.

De Droaver
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OPROEP VAN DE PENNINGMEESTER

lnmiddels is 1997 bijna halverwege.
Diverse leden hebben hun contributie voor dit jaar nog niet betaald. Hierom verzoek ik de
leden die hun contributie nog niet betaald hebben dit zo spoedig mogelijk te doen door
middel van het verschuldigde bedrag over te maken op de bankrekening (Rabobank
38.57.O5.336) of de girorekening (28.24.15) van onze loopgroep. Ook kan het bedrag
contant gegeven worden aan één van de bestuursleden.
i

Na de vakantie zullen de leden die dan nog niet betaald hebben persoonlijk benaderd en
gepressed worden zo spoedig mogelijk te betalen. Laat het zo ver niet komen. Tevens
wil ik de leden die hun contributie reeds betaald hebben hiervoor dankzeggen.
De penningmeester,
Klaas van der Marel
Kerkdreef 12
9821 PS Oldekerk

telefoon: O594-5O-l 427
E-mail : vdmarel@worldaccess.nl

TRAININGSWEEKEND 1998

Het leek er op dat "De Waldsang" in Bakkeveen ons vast adres zou worden voor het
trainingsweekend. Vorig jaar hebben we na 5 jaar deze traditie echter verbroken en zijn
we naar Vledder geweest. Dit jaar was het dus "De Laarburg" tussen ommen en
Vilsteren.
Voor het volgend jaar willen we eigenlijk weer op zoek naar een andere lokatie. Komen
jullie binnenkort een accomodatie tegen waarvan je vindt dat het geschikt is voor de
Loopgroep, meld dit dan even bij iemand van de commissie. Voorwaarde is wel, dat het
niet meer dan een uur (met de auto) rijden vanaÍ Leek gelegen is.
Enkele leden van de commissie geven de voorkeur aan een erg vlakke omgeving, voor
Boele geldt echter "Hoe meer zand en heuvels hoe liever,'.
We houden ons aanbevolen voor goede suggesties.
Rene. Grietje, Boele en Alie
nrt

lol

i

Jr

I

(
I

De Droaver

5

VIJFTIG

Na d.e cruyff-hype van de dag ervoor doorleefd te hebben, was het
nu de beurt. voor onze eigen hype (zo heet dat tegenwoordig).
jaat
Het was zaterdag 20 aprii anno Domini 1997. Siep was vijftíg
geworden en daar moest \,Iat aan gedaan \'rorden'
Éet verzamelpunt was bij Kea. Daar stond de Siep-mobiel a1 klaar.
Een versierd riksja-achtig vervoermíddel, geleend van een stamgenoot uit de rorrà., rond Boerakker. Koelie Anco reed en het stel
Nienoord-hooligans schreeuwend en lallend er achteraan. 0p naar

de Klink 18.
Wat moet de jarige gedacht hebben toen hij het geheel zag aankomen'
op de stoep voor z'n huis hebben we hem toegezongen. Hij stond
te lachen, maar ík zag hem lijden. Ik voelde met hem mee'
Hij had die dag a1 zoveel over zich heen gekregen'
Alsof je van de een op andere dag in een andere categorie terecht
bent gekomen. Van bejaarde jongere naar jong-bejaarde, van jong
belegen veteraan naar extra belegen veteraan, van fysiek rijp
naar fysiek rot. Ze kijken je wat mee\'íarig aan, "ach laat hem
maar". Alsof de dementia praecox orrmiddellijk heeft foegeslagen.
En dan die quasi-1euke kaarten die je krijgt. Dat gezeur over
Abraham .n di" mosterd, dat van die vos en die haren, dat je er
tlog zo goed en zo sportief uitziet. Je bent niet oud, alleeÍr een
gerecycleerde teenager.
Leuk dat ze allemaa]I zo aan je denken, maar je voelt je wel slachtoffer van je eigen forever-young-cultuur.
Wat Siep getukkig ontgaan is, is de kreet die de overbuurvrou\^/
slaakte bij het zien van het gepavoiseerde huis: "Ach Jan kijk
nou ts, hij is pas vijftig"'. ze zag dat aan die ouwe zak díe in de
tuin stond. Letterlijk een ouqle zak, gespannen tussen twee paaltjes. weliswaar versierd met kleurig patchwork, het getal vijftig
uitbeeldend, maar toch. De symboliek was mij volkomen duidelijk.
Wat voor mij niet duidelijk was, was een indiaanse verentooi boven
die zak. verwees dat naar z'n vele Amerika-reízen? Moet-ie dat
opzetten om aídere hoofdelijke zaken te verdoezeler.2 Of moest
hem ter compensatie van die ouwe zak eerl veer in zrn reet worden
gestoken? Het is gissen.
Terug naar de realiteit. D* jarige wordt in het vervoermiddel
gehesen en met Marga door ztn r,roonbuurt gereden, achtervolgd door
een ongeregelde massa.
Je rijdt compleet voor joker, daar ben je dan vijftig voor ge\iTorden
Dat ze dat zotn goud gemalen gozet als Siep aan kunnen doen. Wat
heeft-ie niet voor ons betekenil! Zonder Siep geen Loopgroep, zonder
Siep geen Leekster Lente Loop. En dan z'n initiatieven richting
de eeuwwisseling. Hoe durft men een mens dan toch nog zo te tartenl
Na de ,'tour de chant" werd het vehikel langs de Tolbertervaart
geparkeerd en het feestvarken er uit gejaagd. Mee trainenl Ook
dat hebben we nog gedaan, heen en weer langs de vaart.

De Droaver
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Bij terugkomst van de rondrit en de training, een striptease op
de oprit (Jan, kom nou weer 's kijken!).
Anco had de week daarvoor verordonneerd droge kleren mee te nemen.
Of dat op bevel van Marga was of het idee van Anco zelf, weet ik
níet. Ik kan me voorstellen dat Marga die stinkende meute niet
in huis wilde hebben. Het is ook nnogelijk dat Anco toch nog een
beetje voor de dag wilde komen met zo'n zooitje onaanraakbaren.
In de tuin heeft de troep diverse taarten, potten met Belgische
bonbons en vele kannen koffie soldaat gemaakt.
Na de fesEiviteiten leidde Siep ons rreer naar buiten. Ik za7 aan
hem dat-ie blij was dat dit gedeelte van de leedvermakelijkheden
voorbij was. Erger kon haast niet.
A1les qreer terug naar het verzamelpunt. Henk Ploeg en ik vonden
dat we te moe r{aren -of te volgevreten- om te gaan lopen. We nemen
plaats op de riksja bij Anco. Ik realiseerde me dat er zotn I70 jaar
sporEief geweld op en in de riksj a zat. Nou ja, sporrief geweld,
het was meer het ouriremannenhuis op drift.
Toen dacht ik even:"Was ik nog maar zo jeugdig als Siep"l
De bovenmodale vijftiger,
Ad

De Droaver
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WINSCHOTEN d.d. 13 september 1997 1O

x

1O km.

Ook dit jaar is onze vereniging weer uitgenodigd om deel te nemen aan dit fantastische
evenement.
Vorig jaar hebben wij met veel succes deelgenomen. De beide teams wisten zich op een
keurige

manier te handhaven in het klassement.
Gezien de enthousiaste reakties van destijds doen wij nu ook een oproep aan de leden
om zich op te geven voor deze wedstrijd. Afhankelijk van het aantal opgaves kan er
misschien een damesteam,
een herenrecreatie- en een herenwedstrijdteam worden opgegeven.

Je kunt je opgeven bij Arend van der Meulen,
Hamrik 14, 9363 TD Marum 0594643653,
ook voor eventuele vragen kun je bij hem terecht.
Start: om 15,0O uur in "De Klinker" te Winschoten., de finish sluit om 02.O0 uur
Parkours: Er is een 1Okm. vlak en verkeersvri.j perkoers uitgezet en is precies 1O
km.(Jones Counter)
Kosten: f . 125,00 per team, opgave voor 1 september.
Een team mag bestaan uit maximaal 1O en minimaal 5lopers.
Vorig jaar was het erg gezellig en we hopen dat ook dit jaar weer vele leden zich zullen
opgeven.

TOLBERTERLOOP

7 juni vond de tweede Tolberterloop plaats en aangezien ik het stratemakersgilde veel
werkgelegenheid gun besloot ik die dag de klinkers in dit dorp te gaan teisteren.
Het was helaas die dag erg, erg warm.. Bij de start om 1O uur wist Anko Odding dan
ook te melden dat de temperatuur reeds tot 38 graden C. was gestegen. De plaatselijk
huisarts wilde de start nog tegenhouden, want dit was levensgevaarlijk , onverantwoord
en onverstandig aldus deze man.
Wat deze man echter niet wist is dat wij deelnemers van loopgroep Nienoord een
uitermate goede conditie hebben en dat wij nergens voor terugschrikken.. De start ging
echter door wat voor hem een teken was om zijn praktijkruimte in stelling te brengen om
z.s.m. de spoedgevallen te kunnen verwerken. Helaas voor hem....., deze dag geen
klandizie van lopers.
Al snel kreeg ik het aardig warm en vroeg me af waar ik aan begonnen was, maar ja er
moet nu eenmaal brood op de plank komen. lk zat mooi in een groep met Alie en Take.
Dit liep wel lekker
maar de klinkers veranderden spoedig in kinderkopjes, basaltkeien en in de laatste ronde
meende ik toch echt dat ik over een hunebed moest klimmen. Bevangen door de
warmte? Nee dat niet echt.
Maar het teisteren van de klinkers was mij niet echt gelukt, nee het was ondersom, het
parkoers

had mii aardig te pakken gehad.Een leuke loop, lekkere sportdrank, lekker appeltje,
stevige disko,
kortom goed georganiseerd. Een aanrader dus. Eindtijd 46.30.

Arend van der Meulen

De Droaver
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EEN DAMESONDERONSJE

NIKE Ladies Run Hilversum 1997

Op 27 april j.l. werd de vierde NIKE Ladies Run op Super Sunday te Hilversum gehouden.
Ook vanuit de loopgroep is hieraan deelgenomen.
Hieronder volgt een reisverslag.
Na enkele weken van intensieve voorbereiding (soms 3 x per week) was dan eindelijk de
belangrijke dag aangebroken. Je merkte wel dat de deelname aan deze run je de laatste
dagen psychisch had beziggehouden, want met maar 3,5 uur slaap (enkele anderen

hadden ook deze ervaring) vertrokken Janny, Greetje en ik richting Groningen. Op het
station sloten Jellie en Kitty zich bij ons aan. Opgetogen en al kwebbelend nestelden wij
ons in een coupé. Het leek net zo'n schoolreisje als vroeger.
Na een reis van zo'n 3 uur kwamen we dan eindelijk op de drafbaan in Hilversum aan.
Jammer genoeg liet de zon op zich wachten, maar ondanks dat was het prima loopweer.
De Ladies Run werd onder meer opgeluisterd door Karin Bloemen en de gezamenlijke
warming-up stond onder leiding van Jan Roggeveen, de bekendste mannelijke aerobicinstructor van Nederland. Al snel werd het een vrolijk geheel. Soms had .ie het idee alsof
het carnaval aan je voorbij trok, want menig keer werd je omringd door groepen vrouwen, die er veel moeite voor gedaan hadden zich in een originele creatie te presenteren.
lk zag onder anderen de Smurfen, Dalmatiërs, Sint en zijn Pieten en groene natuurverschijnselen. Er waren zelfs vrouwen bij die er geen moeite mee hadden om allerlei
attributen op sleeptouw te nemen, zoals karren en ladders. Er waren zelfs twee "heren"
te ontdekken, die zich als vrouw hadden vermomd en sierlijke rode crèpepapieren rokjes
droegen.
Wegens de enorme opkomst (5000 deelneemsters) kon je pas buiten de drafbaan goed
beginnen aan het lopen en het viel op, dat een talrijke menigte zich langs het parcours
had verzameld. De snelste van onze groep was Jellie met 27 minuten, gevolgd door
Greetje, Kitty en Janny met 37 minuten. Als beginneling scoorde ikzelÍ 38 minuten met
het gevoel, dat het lopen mij toch redelijk gemakkelijk afging: 2 x even looppas en
daarna in 1 keer op de finish af.
Na een verkoelend frisdrankje en met een voldaan gevoel begaven we ons naar de catering. Daar had zich inmiddels een lange rij eetlustigen gevormd voor de pastakraam en na
het nodige geduld konden ook wij ons te goed doen aan de lekkernij. Omdat niemand
van ons na de warme hap nog zin had om in Hilversum te gaan winkelen, besloten we
maar weer richting station te gaan voor de thuisreis.
Het was een geslaagde dag en daar brengt de verbaasde blik van mijn ega geen verandering in (een reis van zo'n 7 uur voor 38 minuten hardlopen?).

lk denk ook namens de groep te kunnen melden, dat Jellie ons de laatste weken enorm
heeft gestimuleerd. Daarvoor alle waardering.

lrene D.

De Droaver
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DE MAN VAN 36

Natuurlijk moest het drama, de deceptie, het trauma, de desillusie van Rotterdam
weggelopen worden. Geen mooiere gelegenheid dan de thuiswedstrijd: de Ot en Sien
Loop in Roden. Veel prominenten aan de start: Peter, Anne, Hans, Renee.
Het weer leek bar, maar vlak voor het begin werd het droog en waren de omstandigheden heel goed. Snel weg en het eerste rondje in 7.1O. Op zich een mooie rondetijd. Het
tweede rondje - voor mijn gevoel - lekker doorgelopen, maar bij doorkomst zag ik 14.40
op de klok. Dat viel tegen. Dat had een rondje van 7.15, hooguit 7.2O moeten zijn. Ook
het derde rondje ging in 7 -3O: 22.10. tk wou al uitstappen, maar .ia, dan krijg je zo'n
naam.

Het vierde rondje toch maar doorgepeesd:. 29.45.
ln het laatste rondje versnelde de loper die voor me liep en zag ik 1OO meter voor me
een bekende loper uit Roden, die moest worden ingehaald. Hoe dan ook, ik haalde alles
uit de kast en kwam nota bene toch nog in de buurt van de 36: 37.03.
En dan nog zeuren over die 3 seconden!

ln Marum loop je geen PR. De 1O km is te lang. Ook de temperatuur was een tikje aan
de hoge kant.'Laat ik in ieder geval maar genieten van het mooie weer', zo dacht ik, en
ging op de fiets naar Marum.
Vele bekende gezichten. Eigenlijk ook een thuiswedstrijd. Keurig weggeschoten door
Anko en meteen in de slipstream van Peter en Roelof. Die liepen de eerste 3 km mooi
voor me aan. Op enig moment liet RoeloÍ het afweten (moet je maar meer trainen,
jongen). Zoals verwacht denderde Peter stevig door. Toen ik de kop overnam werd zijn
pas echter steeds zwakker. Ook Peter liet het afweten.
Tot de 5 km liep het voor mijn gevoel redelijk, maar het gevoel is verradeli.ik: bij het 5 km
punt klokte ik 19 minuten. Vervolgens nog 5.2 km door een snoeiheet, maar ook
schitterend landschap. De dorst werd steeds erger, de kilometers steeds langer. Toch
nog net binnen de 40 minuten gefinisht: 39.42.
Het kan verkeren: terwijl in Marum de kilometers in een temperatuur van ca. 27 graden
werden afgelegd, liep ik die dinsdag om een uur of 6 van Groningen naar huis en kwam
ik een ongelooflijke regen- en onweersbui terecht. Met alleen een t-shirt aan had ik geen
andere keus dan onder een boerenkar te duiken om een droog plekje te vinden. Drie
kwartier zat gevangen in een val van neerstortende regen, donder en bliksem, en
striemende windvlagen. Tot op het bot verkleumd en volledig verstijfd kroop ik na 45
lange minuten onder die kar vandaan.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: zaterdag 25 mei naar Ulrum, een 1O km.
Aangezien ik ooit nog een blauwe maandag in Zoutkamp heb gewoond, vond ik het wel
aardig daar eens te lopen (ja, inderdaad, eigenlijk ook een thuiswedstrijd). Goed weer:
zonnetje, 1 5 graden, maar daar waait het natuurlijk altijd 2 Beaufort meer dan elders in
het land.
Behoorlijk belangstelling, ook Harrie en Jellie waren er. Het loopje bleek deel uit te
maken van het RZG-loopcircuit (daarover meer op pag.OO van deze Droaver) .
Natuurlijk weer een vliegende start. We liepen vanuit Ulrum richting Leens en vervolgens
door het mooie Hogeland naar Houwerzijl. Niekerk en weer richting Ulrum.
Schitterende vergezichten, eindeloze akkers, kastelen van boerderijen, kortom alleen het
parcours was de moeite al waard.
De eerste 5 km in 1 B.30 dus een tijd onder de 37 was al weer vervlogen. Maar ik liep
heerlijk; de laatste 2 km dwars tegen wind in en uireindelijk gefinishtin3T.2S.
Op naar de volgende.
En dat was de Tolberter Stratenloop. Da's niks voor iou, zo zei men. Íi/laar het kwam zo
uit. lk kon zondag niet meelopen dus, dacht ik. dan maar een'zaterdagtraining'.
Bovendien een 1O km die net geen 1O km is is leuk voor een ogenschiinlijke PR.
De Droaver
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op het fietsje naar Tolbert. voor het dorpshuis een handje vol mensen.
De temperatuur was ondanks het vroege tijdstip toch al ruim 20 graden, er waaide een
stevig briesje, dus die 'PR' zette ik al gauw uit mijn hoofd. Bovendien kwam Anko met
de mededeling dat het parcours bestond uit g rondjes van 1157 meter: dus 1O413

meter.
Er verzamelden zich zo'n 30 mensen onder het start-finishdoek en Anko schoot ons
professioneel weg.
De enige die ik voor me zag was iemand van de organisatie die voor de meute uit fietste
ik liep voorop!!!!
Op vleugels passeerde ik het start-finishdoek onder de welluidende woorden van Anko:
'daar is nummer 1, Rob Houtenbos!'. En dat eerste rondje ging in 4.0o. Vervolgens
mocht ik nog 8 keer Anko horen roepen: 'daar is nummer 1, Rob Houtenbos!,.
Dat liep lekker. Achtereenvolgens: 8.06, 12.18, 16.39, 20.s6, 2s.26,29.3g, 33.s4.
38.12. Voorwaar geen slechte tijd.
Besprenkeld door Jellie die, bij gebrek aan champagne, zich met een bekertje water
moest behelpen.'
Maar toen
begon het grote rekenwerk. Als het werkelijk 1O413 meter was zou ik
over de 1O km 36.42 hebben gelopen. Dat kan niet. Met die temperatuur, die wind,
negen keer een bocht van 18O graden.
lk belde Jan die op zijn racefietsje het parcours opmeette. Zijn conclusie: dat rondje is
1 137 meter.
Als nu de waarheid in het midden ligt nemen we het gemiddelde:1147 meter.
Dan is de afstand 10323 meter geweest; dan is de 1o km-tijd: 36.sg.
Voila.
En om de sceptici de mond te snoeren. De 1O km in Bedum: 36.5g
Rob

VERJAARDAGEN

o5-07 Derk Reynen
o9-07 Be Bosman
12-O7 Jan de Jong
14-O7 Janny Smit
15-O7 Roelof Roffel
20-o7 Grietje Waalkes
22-07 Peter Hondebrink
23-O7 Harm Pops

í-l

--n

(]i_._.,J
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1-O8 Alie Seiffers
16-08 Anne Helbig
22-OB Hans Reygersberg
1

23-OB
24-OB
27-OB
2B-OB

Take v.d. Velde
Anko Odding
Klaas v.d. Marel
Bob ten Bruggencate

NIEUWE LEDEN

Anneke Zwerver Heihorst 39
Alieda Meerse Weth. Hamsterlaan
De Droa
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g3b6 HC Tolbert
g35.1 KM Leek
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WEDSTRIJDUITSLAGEN

Marumer Omloop

Mirjam Ernst
Pietsje v.d.Veen
Kina Bijnagte
Henk Bouwland
Pob Houtenbos
Peter Hondebrink
Boele de Wind
Wim Ligthart Schenk

1O
1O
1O
1O
1O
1O
1O
1O
1O
1O
1O

Rene Karreman

Jan Hovinga
Roelof Roffel
Marumer omloop
Marja de Boer
Anneke Stolk

5 km

5 km
5 km
5 km

Jan Meems
Arjen Stolk
Tolberter Stratenloop (7 iuni)
'l
Rob Houtenbos
O km

Arend v.d. Meulen
Johan Venema
Alie Seiffer
Take v.d. Velde
Sake Bergsma
Klaas v.d. Marel
Klaske Tjeerdsma
Pob Amesz

Ernst
Waalkes
Schepel
Wim Lighthart
Dineke Rekker
Mirjam

Grietje
Marga

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

1O km
1O km
10 km
1O km

10 km

1.O3.OO

39.19
39.46
43.12
48.51
1.O7.36
36.25
37.27
47.29

26.32
28.44
26.32
29.11

38.'t2
46.30
46.40
47.O2
47.O4
48.O4

48.40
48.45
49.42
10 km 52.16
10 km 56.53
1O km 56.56
1O km
1O km
1O km

Uitslagen en slanden

1O km '1.o7.23
10 km 1 -14.11

Norg,21.1 km

Hendrik van Wijk
Jellie Land
Jellie Land
Jelly Land

Glimmen, 5 km

René Goossens

Lauwerslp, 1 1,5 km

Groningen, 9.6km
Ulrumer,

Roden, Ot en Sienloop
Anne Bijnagte 1O km
Rob Houtenbos 10 km
Peter Hondebrink 1O km
Hans Reigersberg 1O km

De Droaver

54.58
59.26

1

O km

1.27.O8
43.45

46.46
22.30
44.17

40.30
37.03
40.30
40.40

15

ROTTERDAM REVIEW

En hier dan het wetenschappelijk bewi.is voor het falen in Rotterdam. Roelof heeft voor
mij het bioritme uitgedraaid. Onomstotelijk komt nu vast te staan dat ik in Rotterdam

'mijn dag niet had'.
Roelof heeft uitgerekend dat op 20 april ik intellectueel een 1OO% score had, emotioneel
een 43% en fysiek slechts een 14o/o score.
Hoe zou dat volgend jaar ziin?
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OP DE KOFFIE BIJ

Havenstraat
Eens even kijken, hier moet ik rechtdoor, oh ja en daar moet ik rechtsaf de
huis
op nummer
jaar
het
geleden
toen
in. Ja, ik ken het weer, hier was ik ongeveer een
Kiestra'
Aaltje
bij
31
33 te koop stond. Nu ga ik, net als toen, op de koÍfie op nummer
je
met
inmiddels
ben
Goedenavond Aaltje, alles goed? De tuin ligt er erg mooi bij. Hoever
de sauna?
wel een
Och René, zo druk in de tuin en vooral de laatste tijd, de sauna dat komt later
Douwe'
thuis'
even
keer. Mag ik je even voorstellen aan mijn zoon Nyls, die is toevallig
je
gegeten
al
Heb
eten.
elk moment thuiskomen want we gaan zo dadelijk

mijn man, kan
René of wil je ook een haPje?
Bedankt Aaltje, ik kom alleen even op de koffie. lk ga wel even in de serre zitten'
Smakelijk eten.

goed
Dat de tuin veel tijd vraagt en Aaltje er die ook aan geeÍt kan ik hier vanuit de serre
afwisseling'
Veel
groen
uit'
extra
zien. Formidabel. Na ro'n buitle vandaag ziet het er
ruimte, kleurriik en een vijver (zonder plastic!). Ook mijn uitzicht is heel divers: rechtvooruit kijkend waan ik me in een wijds Fries landschap en naar rechts kijkend waan ik me in
een bosrilke omgeving.

"lk vind het maar niks om in de Droaver te komen." Glimlachend onderbreekt Aaltie mijn

stilte-periode wanneer ze me de koffie komt brengen, erbij komt zitten en een beetje
terughoudend vraagt: "Wat wil je weten?"
Wat wil je kwijt?
Vraag maar!
Aaltje, hoeveel zou je.....
Wij wonen hier nu drie en een half .iaar want in Leek, waar we hiervoor woonden,
vonden we het wat krapjes rondom het huis. We hebben ook een hele tijd in een
boerderijtje in Opende gewoond en Douwe wou eigenli.ik wel weer naar een huis met
meer ruimte eromheen. lk kom zelf uit Boyl met eenbosrijke omgeving en Douwe uit
Terzool dar in het Friese wijdse landschap ligt (hé, denk ik, dan hebben ze hier een
aardig compromis). Eigenliik wilden we geen verbouwing meer want dat hadden we al
*u"g"maakt in Opende en we dachten: dat nooit weer. Maar .le ziet wel aan deze
"un,
foto's, hoe het er nu hier bij ligt en hoe we nog steeds bezig zijn dat het toch een
rigoreuze verbouwing is geworden.
Die ligt nu wel even stil want we besteden nu ook behoorlijk veel tijd aan de tuin en ik
wil ook nog een beetje blijven hardlopen. Vanmorgen heb ik al vroeg getraind en ik had
me voorgenomen mezelÍ lekker rustig te houden, maar .ia, toch weer die tuin.
Dat lopen, dat is toch fijn dat ik daar aan begonnen ben.
Eerst deed ik aan volleybal daarna aan tennis en uiteindelijk ben ik op de racefiets gaan
fietsen maar toen ik op het Leekstermeer een keer met onze zoon Bartele aan het surfen
was ben ik van de surfplank afgevallen en achter de mast blijven haken. Resultaat een
gescheurde knieband. Na een hele tijd in het gips te hebben gezeten slonk mijn been en
toen heeft Rob Amesz, die ik als fysiotherapeut had, mij gezegd dat als ik wat van mijn
beenomvang wou terug krijgen ik aan hardlopen zou kunen gaan doen. Er was immers
net een loopgroep opgericht in Leek. Dat was in Íebruari i988'
Tja, hoe was dat ook al weer. Op de maandagmiddag, eind van de middag. Jan de Jong
was er vaak en meer mensen van de gemeente, gelooÍ ik. Dat was toen maar een klein
groepje hoor. lk ben toen ook nog een tijdje bij een gymclubje van de gemeente geweest. Ook allemaal ambtenaren. We deden toen allemaal oeÍeningen binnen in een
zaaltje.

Zal ik nog kofÍie bijschenken?
Graag.
Heb je ook zin in beschuit met aardbeien uit eigen tuin?
Ja, lekker.
Droa
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En René, al getraind vandaag?
Ja, in de pauze ben ik een paar rondjes door het Noorder plantsoen gaan rennen.
lk hoop voor jou René, dat je op het werk ook kunt douchen want toen ik vroeger altijd
op de fiets naar het werk toe fietste, ik ben toch al zo'n zweter, moest ik het alleen met
een setje droge kleren doen. En het komt nog al eens voor dat ik een uur na het sporten
nog steeds zweet. Dat droge setje kleren was dus ook niet meer helemaal droog.
Oh maar Aaltje, dat ken ik ook. lk zweet ook nog altijd even door, wel geen uur, maar ik
moet vaak als ik heb gedoucht mijn rug tweemaal afdrogen.
René, zet er ook maar bij dat we nog zes jonge katten hebben en dat, als er iemand van
de club er interesse in heeft hij ze kan komen halen.
Weet je René, dat we pas met Jellie een Coopertest hebben gedaan en ik toch mooi
212O meter liep. Daar op de Coopertestbaan op Nienoord.
Daar? En dan 212o meter, Aaltje? Dan krijg je er van mij g0 meter bij hoor, met die
bochten erin, dat bruggetje, die boomwortels en dat oneffen terrein.
Het is jammer René, dat ik last heb van inspanningsastma. Tenminste dat zeiden ze bij
het SMA. Daar ben ik een tijdje geleden naar toe geweest want ik vond dat ik altijd zo
kortademig was. Er stond een keer een heel stuk daarover in de Droaver. De laatste twee
en een half jaar train ik heel wisselvallig door allerlei blessures, vaak heb ik gewoon
pech, een keer gevallen op de knie, pijn in de hamstrings, vallen op het ijs, vallen bij
Grietje die de tuin net had veranderd en laatst met Pasen ben ik weer gevallen.
Nyls: ik goan even fuort
Aaltje: hwanneer komst wer?
Nyls: oardel Ore
René: Praat je Fries?
Aaltje: Ja, ík ben dat gaan leren in 1964. En ook door Douwe praat ik thuis altijd Fries.
Dat is gewoon mijn eigen taal geworden. lk kan wel zeggen dat ik ook in het Fries denk.
Van 1959 tot 1963 heb ik op de Sociale Academie gezeten. Tot i9G9 heb ik gewerkt
want toen raakte ik in verwachting van Nyls. ln 1976 heb ik ook nog de akte Mo-A
pedagogiek gehaald en in 1981 ben ik weer begonnen met werken alhoewel, begonnen?
lk deed daarvoor ook veel vrijwilligerswerk in Opende.
Begonnen ben ik toen bij het Onderwijskundig Centrum voor Volwassen Educatie in
Groningen' Aan sporten kom ik haast niet toe, hoewel ik het graag doe en daar komt bij
dat ik elke keer weer moet terug komen na een blessure. lk merk wel dat dat naarmate je
ouder wordt, het steeds langer duurt. Misschien komt dat ook wel door mijn kortademigheid. Hoe het ook zij, ik heb het er momenteel wel moeilijk mee. Zo heb ik afgelopen
zaterdag besloten met dat warme weer om niet aan de Tolberterloop mee te doen maar
lekker vroeg op de dag hier in Niekerk te trainen. lk loop wel veel liever met de groep
want ik mag wel zeggen dat ik door de groep blijf lopen, anders zou ik zeker zijn gesropt.
De motivatie is dan anders, misschien wel helemaal weg.
Hier in Niekerk loop ik altijd alleen. Een rondje van 3 kwartier en soms twee of soms doe
ik er een lus bij. lk ben toch meestal wel een uur weg want ik doe dan ook oeÍeningen.
Soms blijf ik anderhalf uur weg.
René: Altijd alleen of soms met een trainingsmaatje?
Aaltje: Altijd alleen.
René: Altijd?
Aaltje: oh nee, één keer met Grietje, Marga en wietske. Dat was op een woensdag toen
we altijd met z'n vieren liepen. Dat was een vast groepje. We hadden ook met de groep
van Jellie wel eens kontakt, bij de koÍÍie eens in de maand, maar met het lopen waren
we altijd met ons vieren. Dat groepje is nu ter ziele, vind ik eigenlijk wel jammer , maat
,a.
Op zaterdagmorgen praat ik niet zoveel want dan kom ik vaak adem tekort maar als ik
eenmaal aan het praten ben houd ik niet zomaar op.
René: Ja, dat heb ik gemerkt. lk heb bijna niets hoeven te vragen.

Halverwege de Havenstraat kom ik Douwe tegen. Dat wordt opgewarmd eten eten,
Douwe. ln de serre vloog de tijd voorbij.

De Droaver
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terwijl je uitgestrekt ligt uit te puffen van allerlei inspanningen staat Rene voor je
snuffert en vraagt of je iets wil schrijven voor de Draover. Tegelijkertijd buigt Rob zich
over me heen en vraagt oÍ hi.i me diepgaand mag ondervragen over mijn indrukken van
he;t weekend. Hij was niet gauw tevreden. Niet alleen het plezier, ook het waarom van
het plezier moest boven water komen, niet alleen de irritatie, ook de onderliggende
trauma's moesten opgehelderd. Een zoektocht naar het verleden? Toeval was dat die
manege annex boerderij me toch onwillekeurig deed denken aan mijn jeugd die ik ook
doorbracht op een boerderij
En

Het weekend begon zoals gebruikelijk: vermoeid. Gelukkig had ik alles klaargelegd, zodat
ik zaterdag alleen nog hoefde in te pakken. 's Morgens de vertrouwde muesli en warme
melk en op het laatste moment nog de onontbeerlijke gel in de tas gestopt (once a lady,
always a lady).
Met eigenlijk te weinig benzine draaiden we de parkeerplaats op. Wie zouden er allemaal
meegaan? Oh, ja daar heb je die, en die, en oh gaat hij ook mee? He, jammer dat Siep
er niet is. Bij Siep voel je je zo snel vertrouwd. Toch altijd een beetje de good, old, wise
guy. Als Siep er is, gaat er niks mis. Net dat gevoel van vroeger: als mijn vader er was.
Goh, dat verleden komt toch altijd weer om de hoek kijken. Al die associaties.
Op naar Ommen. Daar aangekomen voelde ik meteen dat het een goed weekend zou
worden. Zo'n manege-boerderij, midden in dat fantastische frisse groen.
Toen ik de slaapzaal binnenstapte stapte ik mijn kindertijd weer binnen.Zo'n slaapkamer
bedekt met bedden. ln ons gezin met twaalf kinderen had ook niet ieder een eigen
kamer. Met zijn vieren of zijn zessen op een slaapkamer. Vond ik dat wel leuk?
al die geluiden, nooit alleen
al die geurtjes, nooit alleen
al die spullen, nooit alleen
Gelukkig, het duurt maar twee dagen.

Tja, met zo'n groep mee heeft zijn voor- en nadelen. Tikje gezelligheid, maar ook een
hoop getreuzel. Een stukje fietsen is leuk, maar... op wie wachten we, wie neemt een
besluit, gaan we links of gaan we rechts, wie heeft de leiding, waar moeten we in
hemelsnaam naar toe? Met zijn veertienen waren we thuis ook een heel gezelschap,
maar je ouders loodsten .ie door alle situaties heen. Veilig en niet bedreigend, duidelijk en
niet rigide; ze kunnen een bibliotheek over groepsorganisatie schrijven maar van ons
gezinnetje konden ze nog heel wat van leren.
En door een wonderlijk toeval - zo leek het - kwamen we dan na twee uur weer op de
manege.
Daar ging Boele ons breed grijnzend van leedvermaak ons uitleggen wat de bedoeling
van elk onderdeel van het circuit was: pervers bedacht, perfect georganiseerd.
Van die eindeloze, martelende activiteiten, zo moet ik eerlijk zeggen, was er een die me

wel beviel: die met die beugel. Daarin voelde ik me wonderlijk plezierig. Je schommelde
jezelf met je benen omhoog in een houding die me deed denken aan die zalige periode in
de warme behaaglijkheid van de moederschoot, waarin je in zo'n intiem, beschermde
houding van een foetus nog onwetend was van die kille werkelijkheid die je op enig
moment onontkoombaar tegemoet moest treden.
Verschrikkelijk daarentegen was die oefening met die band om je enkels. Als een
geketende aan jezelÍ vastgeklonken. Gevangene van jezelÍ. Onmogelijk los te komen. ls
dat niet het voortdurende gevecht met jezelt? Proberen we niet allemaal onszelÍ te
bevrijden?

Heerlilke geuren uit de keukenhoek. Goed getroffen: nasi met de juiste kruiden. Eigenlijk
mijn lievelingseten. Niet omdat we dat vroeger thuis veel aten; misschien wel omdat we
dat thuis nooit aten. Een soort afrekening met miin jeugd? Welnee, gewoon lekker.
De Droaver
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En toen die afwas. Natuurlijk stond ik weer als een van de eersten bij het aanrecht. Deed
ik dat niet altijd, meteen behuÍpzaam, direct dienstbaar? Op voorhand bang te weinig
gedaan te hebben? Anderen hebben daar kennelijk geen last van. lk heb tenminste die
Rob Houtenbos geen moment met een theedoek in zijn handen zien staan. Toch maar
eens afrekenen met die jeugd?
Met het badmintonnen sloeg ik al die gedachtenspinsels van me af. Links en rechts
mepte ik die shutle om hun oren.
Vervolgens lekker biertjes gedronken in een verdiepend onderonsje.
Droomloos geslapen.
Slaperig ontwaken.
Links een bekend gezicht.
Rechts een minder bekend gezicht.
Waar ben ik?
Thuis vroeger, thuis nu?
Oh, nee. Het weekend.
Vandaag Rob maar een beetje ontlopen.
ln een druilerig regentje de berg op en af, en op en af en op..........

a

Klaske (en Robl

WEDSTRIJDAGENDA

5 juli
5 juli
9 juli
9 juli
12 juli
13 juli
19 juli
26 juli

St.Drentse Volksm
K.A.S.
Runners Stadsk.
Sprinter
SV Friesland
l.S.C.Broekland
SV Friesland
RZG Loopcirquit

1 aug Dalfsen
2 aug Kolkloop
6 aug Dorpsloop
7 aug Losserloop
23 aug 24stePunterloop
26 aug Salverda Berkumlp
28 aug 44ste Singetloop
29 aug Trimloop
31 aug 21ste Th. Hagenlp
1

Noordscheschut
Kuinre
Stadskanaal

Rouwveen

5 tlm 42 km
1 t/m 10 km
1O km

1 t/m10 km
20 km
1 t/m 1O km

Diever
Broekland
Diever
Ulrum

21.i

Dalfsen
Blokzijl

O.5 t/m B km

Alteveer
Losser

Giethoorn
Zwolle
Hollandseveld
Nijverdal

2O km
km

2.5 tlm 21.1 km
1 t/m 1O km
2,2 tlm 21 km
1O en 21 ,8 km

5enlOkm

1 t/m 10 km
2.5 ïlm 21 km
2.5 tlm 1O km

WEDSTRIJD GELOPEN?

Lever dan even een strookje in!

Naam

:...........

Wedstrijd te

:...........

Datum : ..........199...

AÍstand :...................... tijd :................
(inleveren bij Anko odding J.p.santeeweg 86 oÍ op de training)
De Droa ver
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een vreeod soort beugel moet gaan liggen, de benen opgetrokken,
nek op de beugel en dan het geval met de handen een stukje vooruit
duwen en weer terug. De hele voorkant -van kruis tot kop- schiet
in een sponEane kramp.
Marco, Marco, kom!
elastische banden, vastgezet onder je voeËen, t,ot aau je schouders
moet uitrekken. Hoe moeE je straks die pils naar binnen kantelen?
Toe M.arco, toe, zíng!
op je rug liggend je rechter elleboog naar je linker knie moeE
brengen. Flitsende scheuten van je linker kleine teen naar je

- in

-

rechter oorleI.

Marco, in vredesnaaml
- liggend op een bankje, met de benen vast.gezet en met een zak zand
op de borst omhoog moet komen. Gierend van ellende wacht je op
de zalvende stem van Marco.
- leunend op twee beugels en je teenpunten je moeË opdrukken.
Je stort door je armen heen en wacht met je kop in de paardendrollen op de Grote Verlosser, Marcol
Een beschrijving van de rest van de martelwerktuigen zaL ik juIlie
besparen. Het lijden \^ras grooE, maar er \^ras iemand rraar \^/e ons
aan vast konden houden, Marco! Ondanks het feit dat het maar iedere
keer tien seconden was, heeft hij ons er doorheen gesleepE.
Toen ik dan ook wankelend uit die strontsteppe stapte, nam ik mij
voor a1le uitgekomen cdts van hem te gaan kopen.

Uit dankbaarheid!

En terwijl ik dit a1lemaal zo neerschrijf, moet ik ineens denken
aan dat overbekende gedicht van H. I'Íarsman:
Denkend aan Marco
zLe ík brede stromen
z\ieet langs Nienoords
koppen gaan,
enz.
Ad

Ondanks dat ene minpuntje, heb ik toch genoten tijdens het
trainingsweekend .
Dank aan de organisatie, de koks, het.verdere keukenpersoneel,

de schoonmaaksters, de trainer, de fietsrocht-begeleiders,
chauffeurs en het fietsvervoer.
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LEDENLIJST

voornaam

tussenv

Rob

Dineke
Edmund
Helena

van den

Els

Sake
Grietie
Kina

Anne
Marja
Kea

de
de

Be

achternaam
Amesz
Bekker
Berduszek
Berénds
Berg
Bergsma
Bergsma
Biinagte
Biinagte
Boer
Boer
Bosman

Bouwland

Henk
Geert
Gerke

van der

Broek

Rob

te

Brouwer
BÍuggencate
Dix
Ernst

lrene

Mirjam
van

Ad

Aafke
Henk

Anne

Kitty
Wytske

Hondebrink
Houtenbos
Houwer

Peter
Rob

Klaske
Jan
Jan

Anneke
Jan

Hovinga
de
de

Jong
Jong

van der

Kaap
Karreman
Kevie
Kiestra
Kooi
Kuipers
Land
Lauxen

René

Akky

van der

Aaltie
Peter
Harry

Jellie
Chris
Hans
Wim
Frits
Klaas

van

van der

Jan
Alieda

Martha
Arend

Es

Goossens
Groenveld
Haak
Helbiq
Hesselink
Heuker

René

van der

Leeuwen
Ligthart
Maas
Marel
Meems
Meerse
Meindersma
Meulen

Jans

Meyboom
Meyboom

Anko

Odding

Henk
Harm
Jan
Hans
Derk
RoeloÍ
Siep

Ploeg

Riek

De Droaver

Pops

Posthumus
Reiiqersbero
Reynen
Roffel
Schepel

adres

Wethouder I Hutstraat 132
Pastoriie 1 1
Vincent van Goghstraat 7
Tolberterstraat 62
Calechelaan 14
Sweelinckstraat 4
Sweelinckstraat 4
Jan Steenstraat í 7
Jan Steenstraat 1 7
Jan Steenstraat 2O
VijÍ Akkers 37
Pastorije 35

Wolfhorn 12
Swarte Ruijters 6

postcode

9351
9356
9312
9351

woonplaats

RL
BN

Leek

RB

9351 PK

Nietap
Leek
Leek

9363
9363
9312
9312

Marum
Marum
Nietap
Nietap

BJ

Tolbert

telefoon
0594-51 702
0594-5 1 350
0594-5 1 597
0594-5 1 455
0594-51 604

oebdatum
2O-apr-55
1 4-apr-55
O8-jun-52
O7-Íeb-52
O4-okt-49
8-dec-39
O4-mrt-64
21-mei-6O
1 7-apr-65

2?-jun-49

931 2 PV

Nietap

0594-64364
0594-64364
0594-51 663
0594-51 663
0594-51 589

9356
9356
9761

CR

ïolbert

059+51437

BN

Tolbert

0594-5 1 383

BC

Eelde

050-309486
0594-5 1 346

BN
BN
PT
PT

9351 NN

Leek

Waterman 13
Vredelaan 35
De Sluis 49
Vijf Akkers 31
't Zuden 2
Entinqe 1 5
Carel Hieronymuslaan 3
Mauritsstraat 17 - 17a
S.O.J. Palmelaan 112
Rewerdaheerd I
Swarte Ruilters 17
Hoofdweg 34
Grasbroek 9
Pinksterbloem 4
Oldebertweq 77-1
Het Baken 6
Het Baken 6
Zuiderweg 2
Meester Schaapstraat 5
Pastorije 9
Havenstraat 31
Hofstede 1
Turfringen 3O
Leegeweg 6
Vennootsweg 2
M.L. Kingstraat 7
Calechelaan 5
Wissingehof 55
Kerkdreef 1 2
Pastorije 16
Weth. Hamsterlaan 8
J.P. Santeeweg 1
Hamrik 14
Midwolderweg 3-2
Midwolderweg 3-2
J.P. Santeeweg 86
Nilenoertweg 27
Weegbree 2
De Leeuwerik 1
J.P. Santeeweg 73
Vallaat 1O
Noorderweq 12

9356 DB
9301 EB
9351 DB
9356 CR
9351 LG
9331 LJ

Tolbert

9363 AJ

Marum

Klink 1B

9356

Tolbert

9351
9724
9728
9363

Roden

0594-51 831
050-501 633

Leek

0594-51477

Tolbert

0594-5 1 480

0594-51511

VC

Leek
Norq
Leek
Groninqen
Groninqen

JA

Marum

GN
BH

0592-61442
o594-51 374
050-31 3523

23-okt-38
1

O9-jul-48
3-apr-55

1

25-mrt-40
O8-okt-96
2B-aug-43
O5-sep-47
24-mei-6O
O8-mn-36

27-feb-60
1 5-feb-63
15-iun-48

050-525781
o594-64366
0594-51 562
o594-54974
050-501 390

6-auq-7O
3O-dec-5O
1 8-okt-SO

25-sep-45
O1-mrt-67
'l 2-iul-49
'l 3-dec-49
24-apr-49

Tolbert

050-501 506
0594-5 1 987
0594-5 1 356
0594-5 1 356
0594-5 1 738
050-501 528
0594-5 1 708

9822 AE

Niekerk

0594-50763

9356

9351 NL
9362 RA

Leek
Boerakker
9301 WC Roden
9302 BB Roden

9356 AA Tolbert

9351
9351
9356
9301
9356

DS
DS
BD
BK
BN

Leek
Leek

Tolbert
Roden

Tolbert

0s94-51 51 I

9321 AZ
9745 CP

Peize

9342

Een

050-503401
050-556598
0592-65635
o50-501 608
o594-5 1 458
0594-5 1 680
0594-50742
0594-51727
0594-5 1 730
0594-5 1 674
0594-64365
0594-5 1 276
0594-5 1 276

BR

TE

9301 GX

9351 PJ
9351 RS
9821 PS
9356 BL
9351 KM
9312 PB
9363 TD

9351 PG
9351 PG
9312 PH
9351 HM
9861 ES
9231 KD
9312 PD
9356 HH
DE

Groningen
Roden
Leek
Leek
Oldekerk

Tolbert
Leek
Nietap
Marum
Leek
Leek
Nietap
Leek

0594-51 559
0594-5 1 677

Grootegast
Surhuisterveen

o594-il2A2

Nietap

0594-5 1 849
0594-5 1 926

Tolbert

05 1 2-36425

0594-5 r 568

1

22-iul54
1

1

9-feb-54

zl-sep-6O

2-apr-56
27-ian-41

1

27-nov-46
13-mrt-59
03-apr-53
2B-mei-48

19-mrt-47
O1-okt-28
1 7-sep-50
27-aug-66
1 2-nov-58
1 2-feb-55
1 7-apr-53

22-mrt-s9
31-dec-38
'l 3-iun-36
24-aug-46
23-jan-39

23-jul-48
26-okt-56
22-aug-60
O5-jul-49
15-jul-58
26-apr-47
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VERVOLG LEDENLIJST

vooÍnaam
Marga
Alie
Janny

SeiÍfers
Smit
Stam
Stolk

Karin

Arien
Anneke
aao

van der

Douwe
Take

van der

Johan
Jan
Grietie
Greetie

Johan
Evert
Hendrik
Renze

Boele

StÍien
Terpstra
Tieerdsma
Veen
Veenstra
Velde
Venema
Vlasblom
Waalkes
Walters
Weqter
Wensink

van

wiik

de
de

Wind
Wind
Zwerver

Annek

9356

I

DE

931 2 RA
9351 CA
9827 PA

woonplaats
Tolbert
Nietap
Leek

telefoon
0594-51 568
0594-51 522
0594-5 1 289
o594-51 885

Lettelbert
o594-64289
9363 KA Marum
0594-64289
9363 KA Marum
De Weide 6
9821 TJ Oldekerk
Hoendiep 10
Meester Haarmanstraat 1 2 9351 BH Zevenhuizen (GNl 0594-63229
0594-51 885
9A27 PA Lettelbert
Hoofdstraat 1 69
0594-5 1 939
9356 EE Tolbert
Pastoor Hopperlaan 6
o594-5 1 285
Leek
CV
9351
6
Wolveschans
o594-54900
9356 BN Tolbert
Pastoriie 49
0594-51 369
Leek
EV
9351
Europaweg 1O
0594-51 934
9351 KW Leek
Ewesheim 1
0594-51 544
9356 CN Tolbert
De Gol 1O
0594-51 745
Leek
JZ
9351
Kluftlaan 44
0594-54931
9362 RC Boerakker
De Olde Ee 39
o594-64379
9363 AK Marum
Wendtsteinweg l7
o594-5 1 523
Tolbert
AZ
9356
1
Sunckemalaan 1
0594-54992
9362 VH Boerakker
Wilqepad 10
0594-54993
9362 RC Boerakker
De Olde Ee 18
0594-51 970
Tolbert
HC
9356
39
Heihorst

Stolk
van

Gialt
Klaske
Pietsie

Klink 1B
Vincent van Goghstraat
Van Panhuijslaan 9
Hoofdstraat 1 69
De Weide 6

Schepel

postcode

adres

achternaam

tussenv

qebdatum
19-dec-46
1 1 -aus-S4

14-iul-55
3O-mn-62
3O-ian-53
16-iun-55

27-ian-58
24-sep-55
23-nov-6O
O9-okt-72
23-jan-47

23-aug-48
14-apr-59
O1-mei-56

20-iul44
21-feb-58
29-apr-68

1-okt-s6
29-ian-50

1

1

7-feb-5

LOOPGROEP NIENOORD

Voorzitter

Anko Odding
J.P. Santeeweg
9312 PH Nietap
0594 515598

BG

Secretaris
Kea de Boer

Vijfakkers 37
9356 CB Tolbert
0594 514372
Penningmeester
Klaas v.d. Marel

Kerkdreef

1

2

9821 PS Oldekerk
0594 507 427
René Goossens

Wedstrijdsecretaris
Jellie Land
Leegeweg 6
9745 CP Hoogkerk

o50 5565982
Technische zaken
Boele de Wind
De Olde Ee 18

9362 RC Boerakker
0594 549936
Redactie
Rene Goossens

Jan de Jong
Peter Hondebrink
Rob Houtenbos
Alie Seiffers
Johan Wegter

Entinge 1 5
9931 LJ Norg

0592 614421

De Droaver

1

1O-nov43
1 9-feb-59

2'7

