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Alex van Wamel
Vacant
Leen van Zwol
Baukje Jonker

Functie:
Voorzitter

Telefoon:
0593-851226

Penningmeester 0593-542949
Lid
0593-333242

Adres:
Weidemaat 10

Westerbork

Uutlangen 1
Lindelaan 18

Westerbork
Westerbork

Henny Gritter, Leen van Zwol en Marjon Speelman

Jan Heidelberg en vele anderen

Harry Vos, Rinske Klaassen, Henriëtte Wortelboer, Henny
Gritter
Alex van Wamel (voorzitter), Anita Hegen (secretaris),
Baukje Jonker en Alex van Wamel (sponsoring), Arend
Stevens en Teun Grit (technische zaken), Renate Kikkert
(PR en draaiboek), Rudy Wolf (vrijwilligers).
Baukje Jonker en Roelie Zwiers

Activiteit:
Duurloop
Interval

Vaste dag:
Plaats:
Maandag
Voetbalveld, Perkenslag
Woensdag/donderdag Voetbalveld, Perkenslag

Tijdstip:
19.30 uur
19.30 uur

Eerste 2 leden van een gezin € 50,00 per persoon per jaar, vanaf het 3e lid van hetzelfde gezin
€ 25,00
Schriftelijk opzeggen voor 1 december bij Leen van Zwol.
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door Alex van wamel

Het is eind maart, de lente is in aantocht.
Hoewel, voor volgende week wordt er
gewoon nog nachtvorst voorspeld en er zijn
nog maar weinig avonden geweest waarbij
het lopen in een korte broek aan de orde was.
Maar ja, de dagen zijn al weer langer dan de
nachten en nu de klok een uur vooruit is
gezet, zal het lopen tijdens de trainingen
binnenkort weer in het licht zijn.
De lente brengt bij veel mensen het hoofd op
hol. Denk aan de voorjaarsschoonmaak en de
massa’s mensen op zaterdag in de tuin. Voor
ons hardlopers een prachtig jaargetijde met
korte broeken en korte mouwtjes heerlijk in
de ochtend, middag of avond. Voor een
aantal van onze club ook een tijd van drukte
qua voorbereiding voor de Midden Drenthe
Loop. Eind mei (de 26e) alweer de 32e editie
van deze loop. Voor de leden die nog niet op
het berichtje van Rudy hebben gereageerd,
wij zijn zeker nog op zoek naar vrijwilligers.
Dus
meld
je
aan
op
mdl@loopgroepwesterbork.nl!
Naast de MDL wil ik in dit stukje ook graag
aandacht vragen voor de LoopFietsProef
Marathon Drenthe. Naast voorzitter van deze
fantastisch vereniging ben ik ook via de
Lionsclub Westerbork verbonden aan de
LFPMD. Zoals jullie weten is er elk jaar een
goed doel verbonden aan dit prachtige
evenement. Nu heeft de LFPMD commissie
ook de leden van de loopgroep nodig voor
input voor het goede doel voor de editie in
2018. Dus als je een goed doel hebt, deel dat
dan met de voorzitter van de commissie via
info@loopfietsproef.nl!
Dan tot slot nog aandacht voor een aantal
activiteiten van de activiteitencommissie. Zet
in je agenda:

•

•
•

•

22 april 2018: wandelen, partners zijn
ook welkom! Aanmelden uiterlijk 14
april;
10 mei 2018: dauwtrappen, locatie en
tijdstip volgen nog;
26 mei 2018: MDL en aansluitend
barbecue, informatie over de barbecue
volgt nog;
7 juli 2018: Wadlopen naar
Eilanderbult. Informatie verderop in
dit blad;
Aanmelden via
activiteitencommissie@loopgroepwest
erbork.nl, indien niet anders staat
aangegeven.

Veel loopplezier de komende tijd en tot ziens
op de trainingsavonden, de MDL en de
activiteiten!
Met sportieve groet,

-
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door de redactie

De vorige keer is de pen doorgegeven door
Alida aan Egge ten Have. Dit zal in het
volgende clubblad verschijnen!
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door Annette Witterholt

Zaterdag 17 maart 2018 heb ik samen met
een aantal vriendinnen voor de 3e keer
meegedaan aan de Vuurtorentrail op
Ameland. Het eerste jaar deden Renate van
Dop (van Vitalia) en ik de 10 kilometer. Vorig
jaar kwam daar 2 kilometer bij. Omdat ik
vorig jaar niet zo fit was heb ik die 2 kilometer
vervloekt tijdens de run. Er was toen een
zogenaamd paardenpad met alleen maar mul
zand toegevoegd.
Renate was vorig jaar zó enthousiast; die
wilde dit jaar de 18 kilometer aangaan. Wat
waren we blij dat we toch voor de 12 hebben
gekozen. Een ijs- en ijskoude Oostenwind
stond er die zaterdag op ons te wachten. ’sMorgens op de boot naar Ameland werd al
bekend gemaakt dat de terugvaarten van die
middag werden afgelast. Te laag water. Er
was alleen een boot terug om zeven uur.
Gelukkig hadden wij, net zoals de twee
voorgaande jaren, een gezellig logeeradres in
Hollum.
Twee vriendinnen deden mee met de 6
kilometer, die om 12 uur van start ging. In
verband met de kou zijn wij nog even in het
vakantiehuisje gebleven en pas op het

allerlaatste moment richting de sporthal in
Hollum gelopen. Wij moesten om half 2
starten. Nog thuis had ik vlak voor vertrek een
thermolegging in de tas gestopt. Die was
alleen al nodig tijdens de wandeling naar de
sporthal!
Bij de start kwamen we onze vriendinnen
tegen die net gefinisht waren. Samen zijn we
even een kroegje ingelopen om op te
warmen. Helaas nog geen wijntje voor ons.
Wel een beetje zenuwen. Maar dat heb ik
altijd bij een run.
De eerste kilometer is over een asfaltweg
richting het bos. De wind hadden we toen nog
in de rug. Ook in het bos geen wind of
extreme kou maar eenmaal rond de
vuurtoren merkten we dat het zwaar ging
worden in de duinen. De duinen omhoog was
het zwaarste want we kregen de volle laag.
We werden ook nog ‘ns gezandstraald. Na het
zware stuk duinen zei ik tegen Renate dat ik
dacht dat ik het niet zou overleven. Zó koud;
de kou voelde je tot diep in je longen. Een
medeloopster hoorde ons
en zei dat ze blij was dat ze
niet de enige was met dit
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gevoel. Altijd fijn als je niet de enige bent die
het zwaar heeft.

Gelukkig kwam daarna een heel lang stuk met
de wind in de rug, zowel bij het vorig jaar
vervloekte paardenpad als op het strand. Op
het strand lagen wel flink veel stenen
waarvoor je moest oppassen maar wat een
heerlijkheid dat je gewoon als het ware
geduwd werd richting de vuurtoren. Het
zonnetje scheen. Fantastisch!

Het laatste stuk bos was het nog even
bikkelen de steile heuvels op en waar we de
heenweg de wind in de rug hadden op het
asfalt hadden we nu 100% tegenwind. Nog
even flink krom lopen dus om de wind over je
heen te kunnen laten gaan. We liepen de 12
kilometer in 1:23:33. Best netjes van onze
categorie (131 deelnemers; 38e en 39e). We
gaan volgend jaar vast en zeker weer want
het is een echte aanrader voor degenen die
deze trail nog nooit gedaan hebben. Goede
organisatie etc.
Nu eerst kilometers maken voor dé run dit
jaar: de marathon van New York. Renate
zamelt hiervoor geld in voor het goede doel:
het Beatrix kinderziekenhuis in Groningen.
Wil je haar steunen kijk dan op de website:
https://www.steunbeatrixkinderziekenhuis.n
l/actie/renate-van-dop
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door

Mooi is ......
..........thuiskomen na een bezoek aan Marielle's Styling.
In de kapsalon en nagelstudio, zorgt het team voor professioneel vakwerk. Wil je een modern,
klassiek of juist een super trendy kapsel, zij zorgen ervoor dat je in een gezellige sfeer naar wens
wordt geknipt, gekruld, gekleurd en gestyled en zorgen daarnaast voor mooi gelakte nagels.
Moet je even wachten? Neem dan plaats bij de haard, zittend in comfortabele fauteuils, onder het
genot van een heerlijke kop koffie welke van verse bonen is gemaakt.

Wil je jezelf kort voorstellen?
Mijn naam is Mariëlle van Nimwegen-Buist. Samen met mijn man Erik Buist run ik sinds 1998
Mariëlle's Styling. Met ons enthousiaste team hebben wij creativiteit, kwaliteit en service als
uitgangspunt. Het belangrijkste voor ons, is een zeer tevreden klant.
Wat is je relatie met de loopgroep?
Mijn relatie met de loopgroep is dat ik als sponsor een bijdrage kan leveren aan het
verenigingsleven van Westerbork en omstreken.
Vind je dat je genoeg ‘in beeld’ bent als sponsor?
Doordat ik mijn advertentie in het clubblad mag plaatsen, hoop ik jullie als lid van de loopgroep te
mogen begroeten bij mij in de kapsalon.
Een sportieve groet,
Mariëlle van Nimwegen-Buist
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door Janny van Zwol

Zaterdag laat in de middag nog even gekeken
op Weeronline wat de vooruitzichten waren.
Wakker worden, denken wat is het voor dag,
zaterdag, de hoeveelste? 3 februari, o ja er
was wat, ach ja, helpen bij de 4 mijl!
Opstaan BBBBBRRRRRRR, hondje even een
plas bij de deur, nou ziet er niet goed uit, de
natte sneeuw dwarrelt al uit de lucht. Even
bedenken wat ik zal aandoen aan kleding, de
lopers lopen zich warm, maar de vrijwilligers
niet. Ook als ik met de fiets mee ga als Leen
gaat hardlopen, trek ik alles aan wat ik heb,
en als we thuiskomen word ik steeds
slanker!!
12:30 uur meld ik mij in de kantine van VKW,
mooi geworden na de verbouwing, stoere
tafels en stoelen geweldig! Het was een leuk
idee om een groep voetballers ook mee te
laten doen bij onze 4 mijl. Zij mochten als
eerste starten. Ik zocht mijn plaatsje op, en
wenste een ieder veel succes bij het
passeren.
Na de bezemfiets, ging ik naar het volgende
oversteekpunt. Met een hartelijk onthaal,
van goed gedaan, en nog even, en je bent er,
hoop ik altijd dat de laatste metertjes wat
makkelijker zullen gaan.
Oke, iedereen was weer in de kantine
aanwezig, waar glühwijn en warme
chocolademelk klaar stond. Heerlijk met
suikerbrood, en krentenmik.
Na de prijsuitreiking, ging Richard Kort een
spel met ons allen spelen. We kregen een
petje van zijn bedrijf, dat we mochten
houden, en gingen petje op, petje af spelen.
(We mogen maar wat blij zijn met zo’n
sponsor, want we zijn ook altijd welkom voor
de Midden Drenthe Loop op zijn terrein!!)
Nou met het spel viel ik al gauw af! Ik slaap
elke avond naast de penningmeester van
jullie cluppie, maar ik wist echt niet de leeftijd
van Jan Heidelberg, of wanneer de loopclub
is opgericht??!! Geen idee, maar het was leuk

om mee te doen, en wie er over zou blijven
was spannend.
Nou, nu op naar 26 mei, Midden Drenthe
Loop, eerst helpen bij de inschrijving, en dan
naar de plaats waar ik drinken mag uitdelen.
Kom deze loop meedoen en neem een ieder
mee om aan deze loop gehoor te geven. Ik
sta/zit weer klaar om je welkom te heten,
onderweg drinken aan te reiken, en bij
binnenkomst applaus, of schouderklopje.
Sportieve groet
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door de activiteitencommissie; Rinkse, Henriëtte, Harry en Henny

Wij, de activiteitencommissie, zijn bij elkaar geweest om een aantal activiteiten te plannen voor
de leden van Loopgroep Westerbork. Wij hebben ze voor jullie op een rijtje gezet en daarin ook
de andere geplande activiteiten genoemd.
We rekenen op jullie aanwezigheid en hopen dat de activiteiten op een warme belangstelling
kunnen rekenen.

Agenda:
22 april 2018:

Wandelen onder leiding van Loopgroep Westerbork-lid Teddy Bezuijen.
Partners zijn ook welkom! Ongeveer 15 km. Starttijd 10:00 uur vanaf de
Perkenslag. Graag voldoende auto's meenemen. Onderweg stoppen we voor
koffie en appeltaart. Het staat je vrij om een lunchpakketje voor jezelf mee te
nemen. Nadere informatie volgt nog! Duur gemiddeld 4 à 5 uur. Opgave
uiterlijk 19 april via het e-mail-adres van de activiteitencommissie:
activiteitencommissie@loopgroepwesterbork.nl

10 mei 2018:

Dauwtrappen, locatie en tijdstip volgen nog.

26 mei 2018:

Midden Drenthe Loop met aansluitend barbecue, informatie over
de barbecue volgt nog van ons.

7 juli 2018:

Wadlopen naar Eilanderbult. Start loop 09:00 uur. Kosten € 12.00. Deze
zwerftocht over het wad tussen de Engelsmanplaat en Schiermonnikoog heeft
een educatief karakter en gaat vooral over harde zandbodem en hoge
zandplaten, doorsneden met geulen en prielen. De tocht is circa 7 km lang en
duurt ongeveer 2½ uur. De minimum leeftijd is 10 jaar. Deze tocht is vooral
geschikt om kennis te maken met het waddengebied. Verzamelen in café De
Kalkman te Wierum. Hier kunt u zich melden bij de gidsen van
Wadloopcentrum Fryslân en ontvangt u uw deelnemerskaart. Daarvandaan
vertrekt u met eigen auto’s naar de startplaats. Afstand 7 km, Duur 2,5 uur,
Zwaarte 2, Kosten € 12,00.

3 sept. 2018:

Terug van vakantieloop.

9 sept. 2018:

Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe

29 sept. 2018:

Klootschieten en samen eten, nadere informatie volgt nog.

We hopen veel leden te zien bij de activiteiten die aangeboden worden.
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door Renate Kikkert

Zaterdag 26 mei 2018 is het zover de Midden Drenthe Loop. De organisatie is dit jaar al weer
tweemaal bij elkaar geweest om de eerste stappen te ondernemen. Tijdens de 1ste vergadering
van dit jaar heeft de organisatie afscheid genomen van;
Erwin Beuving, jarenlang voorzitter van de MDL
Marcel Kuizenga, elk jaar weer druk met de routes samen met Arend Stevens
Sonja van Baar, fanatiek werver van sponsoren
Teun Grit komt Arend assisteren bij de technische zaken die rondom de MDL allemaal geregeld
moeten worden. Naast Teun is ook Edwin Gils als vliegende keep binnen het bestuur
verwelkomd.
Dit jaar worden de 10 km en 5 km onder de loep genomen. De routeverkenners Arend en Teun
gaan kijken naar een nieuwe route.
Ook dit jaar wordt er weer een jeugdloop georganiseerd. Hiervoor wordt er naar een andere
invulling gezocht. Hoe of wat dat horen jullie later.
De inschrijving is inmiddels geopend. Evenals vorig jaar start de MDL om 13:00 uur. Als 1ste start
de halve marathon gevolgd door achtereenvolgens de 1000 meter, 1500 meter, 10 kilometer en
als laatste de 5 kilometer. Rond 15:00 uur zal de prijsuitreiking zijn.

15

16

door Edwin Gils

En dan is het alweer maart en denk ik, shit, ik
zou een stukje schrijven over de
Drouwenerzand Cross Gasselte.
27 december, de dag na kerst, al het eten nog
niet verteerd en mijn broer Arnoud staat om
10:30 uur voor de deur om me op te pikken,
het is voor mij het 2de loopje in het Hondsrug
crosscircuit en ik mag zeker niet klagen over
mijn vorm. Sinds lange tijd kan ik weer
blessure-vrij lopen en krijg ik mijn snelheid,
beetje bij beetje, weer terug. Mede dankzij
het prettige lopen op de maandagavond!

Een dag na kerst een cross lopen leek vooraf
een heel goed plan maar op de dag zelf
dachten wij daar toch anders over. Onderweg
naar Gasselte nog even de kerstdagen
nagepraat en aangekomen in Gasselte was
het even zoeken naar het starterrein. Aldaar
aangekomen blijken er toch veel meer
mensen te zijn dan gedacht, ook waren er
zoals altijd meerdere fanatiekelingen van de
loopgroep. We hadden niet heel veel tijd
meer, maar omdat we al een keer eerder het
circuit hadden gelopen hoefden we ons niet
weer op nieuw in te schrijven.
Tijdens dit loopje is het gebruikelijk om
zonder horloge te lopen en vooraf je eindtijd
door te geven. 43:30 min op 10 km cross leek
mij wel een mooie uitdaging. Ik kijk wel of ik
in de buurt kom! Een wedstrijdje probeer ik
toch altijd vol gas te lopen en dan zien we wel
waar we op uitkomen. Ik had me niet heel
goed ingelezen in wat voor soort cross dit zou
zijn maar kwam bij het inlopen er al snel
achter dat er redelijk wat mul zand in
voorkwam met wat leuke niveau verschillen,

misschien was 43:30 min toch wat te
voorbarig.
Het start- en finishterrein was midden op de
heide en de cross bestond uit twee rondes
van 5 km. Nog even de hartslag omhoogjagen
door wat tempoversnellingen en dan naar de
start. 11:30 uur klinkt het startschot en weg
zijn we. Gelijk volgt er een leuke kuil met mul
zand waarna we het bos in verdwijnen, het is
wat oppassen omdat het redelijk nat is in het
bos.
Mijn broer gaat er als een speer vandoor en
ik probeer hem bij te houden, helaas lukt dat
niet maar ik hou hem nog wel in het vizier en
het lopen gaat best aardig. De route is lekker
afwisselend met halverwege de ronde weer
een pittig stuk met mul zand, daar zien we
ook al de eerste slachtoffers, die
waarschijnlijk last van de feestdagen hadden.
Aan het einde van de eerste ronde kom ik ook
wat dichterbij mijn broer en ruik ik mijn kans.
Weer door die vervelende kuil heen en dan
zijn we alweer bezig met de laatste 5 km. Het
lukt me nog wat te versnellen en kom weer
wat dichterbij, maar helaas ben ik gezien en
gaat hij ook versnellen.

We lopen elkaar mooi op te jagen wat goed
voor het resultaat is maar ik begin nu toch
wel redelijk te verzuren. Gelukkig zijn we
halverwege en ga ik op karakter nog een keer
door het pittige stuk mul
zand heen, kronkelend
door het bos langs de
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camping en dan is de finish al in zicht. Mijn
broer inhalen en een eindsprint zit er helaas
niet in maar toch zo na de kerst lekker
gelopen! Helaas niet de geschatte tijd
gelopen maar met 44:09 min super tevreden.
Om 12:30 uur omgekleed en nog even in de
kantine onder het genot van een biertje de
wedstrijd besproken! Het was wederom een
leuke loop binnen het Hondsrug crosscircuit,
op naar de volgende.
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door Jan Heidelberg

Vorig jaar kreeg ik tot mijn grote verrassing
De Pluim uitgereikt, zelfs voor de tweede
keer. Deze honorering houdt in dat jij het
volgende “slachtoffer” mag gaan zoeken.
Met degene die het daaraan voorafgaande
jaar de onderscheiding heeft gekregen, in dit
geval Harry Vos, vorm je de commissie. De
opdracht is iemand te huldigen die zich extra
inzet voor de Loopgroep op welke wijze dan
ook.
We hebben de laatste tijd onze gedachten er
over laten gaan en zijn tot de ontdekking
gekomen dat er velen zijn die naast het lopen
zich verdienstelijk maken als commissielid of
iets dergelijks. Uiteindelijk hadden we één op
het oog die zijn diensten verricht in een
aantal commissies en een voorbeeld is hoe
terug te komen na een behoorlijke dip in zijn
gezondheid.

Hij is begonnen bij onze Loopgroep met het
hardlopen, had langere tijd problemen met
zijn gezondheid en heeft na zijn
ziekenhuisopname de draad weer opgepakt
en loopt inmiddels weer lekker mee.
Daarnaast is hij bewaker van de centjes van
de Loopgroep en doet dit op voortreffelijke
wijze. De persoon waar het in dit geval om
draait is Leen van Zwol.
Tijdens de ALV op 23 januari jl. heb ik hem De
Pluim overhandigd vergezeld van een bos
bloemen die ook zijn vrouw Janny toekomt
als dank voor de ondersteunende
werkzaamheden die zij voor de groep doet.

Hall of Fame:
Jaar 2017
Jaar 2016
Jaar 2015
Jaar 2014
Jaar 2013
Jaar 2012
Jaar 2011
Jaar 2010

Leen van Zwol
Jan Heidelberg
Harry Vos
Klaasje Biel
Jan Heidelberg
Richard Kort
Wout Kok
Henk Zwiers

19

door Anita Hegen

Zaterdag, laat in de middag, nog even gekeken op Weeronline wat de vooruitzichten waren. Na de
aankondiging van de 4 Mijl van Börk, die dit jaar alweer de 7de keer is gepasseerd, heb ik me
vrijwel meteen weer opgegeven. Eerst kijken natuurlijk of ik niet hoefde te werken dat weekend,
aangezien ik om het weekend werk, maar ik was vrij. Dus de rest bij ons thuis ook maar gevraagd
wie er mee wilde doen.
Aangezien Gert al enige tijd niet meer loopt, wilde hij zich wel aanmelden als vrijwilliger. Mijn
oudste zoon Patrick heeft vorig jaar voor de eerste keer deelgenomen en het leek hem wel weer
leuk om mee te doen. In bijzonder om weer de strijd aan te gaan met zijn oom Harry (Vos). Mijn
jongste zoon Wesley wilde er nog even over nadenken, had eigenlijk nog nooit echt zo’n afstand
als wedstrijdje gelopen. Wel eens eerder met de jeugdloop van de Midden Drenthe Loop mee
gedaan, maar dat was dan 1 of 1,5 km.
Aangezien de beide jongens van ons voetballen en rond deze tijd de winterstop is, is dit wel weer
een leuke gelegenheid om de jongens in beweging te krijgen. Met Wesley ben ik vervolgens op
een aantal zondagochtenden aan het hardlopen gegaan en hij vond het toch wel leuk. Dus Wesley
uiteindelijk bij de Algemene Ledenvergadering alsnog aangemeld. Patrick heeft een paar keer een
rondje Eursinge gelopen als voorbereiding, maar die houd ik overigens toch niet meer bij.
Op de dag zelf voelde ik mij niet op en top fit. Keelpijn, snotterig, nou ja, geen koorts in ieder geval,
dus maar wel gewoon lopen. Aangezien Wesley mij waarschijnlijk heeft aan gestoken en ook de
hele week al niet fit was, hadden we bedacht om dan misschien samen maar te gaan lopen. Het
weer was wat wisselvallig, koud, natte sneeuw, in eerste instantie niet heel uitnodigend om te
gaan hardlopen. Toen we bij De Perkenslag waren aangekomen en ons gingen aanmelden in de
kantine, kregen we te horen dat iedereen los van elkaar zou starten, 30 seconden na elkaar. Zodat
iedereen een beetje gelijk verdeeld over de finish zou komen. Er waren zo’n 21 deelnemers.
Wesley en ik moesten ons plan dus even weer bij stellen, wat hij gelukkig geen probleem vond.
Deze keer zouden er ook
leden
van
de
voetbalvereniging
gebruik
maken van het parcours van
de 4 Mijl van Börk. De A’s van
VKW hadden diezelfde dag
een teamdag georganiseerd
en hadden in overleg ook
dezelfde 4 mijl als ons
afgelegd. Zei zouden 1 minuut
eerder starten, gezamenlijk
als groep, dan de leden van de
loopgroep. Zo is de 4 mijl wel
elke keer weer anders van opzet en is het niet zo voorspelbaar.
Na nog een groepsfoto te hebben gemaakt, zijn eerst de VKW-ers van start gegaan. Daarna had de
organisatie een lijst met namen in welke volgorde de deelnemers van start
mochten gaan. De inschatting werd gemaakt op het tempo van de loper, dus de
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minst snelle loper ging als eerste van start en de snelste ingeschatte loper ging als laatste van start
en inhalen mocht natuurlijk ook. Wesley zou
eerder dan ik starten en Patrick zat twee startplaatsen achter mij, Patrick mocht na oom Harry
starten.
We moesten eerst richting De Kampen en zo via een schelpenpaadje richting de waterzuivering en
de Börkerstroom. Daar had Harry mij al te pakken en even later Patrick ook al. Zo haalde ik ook
onderweg wel weer wat lopers in en op het laatste stukje zag ik Wesley weer in beeld op het
fietspad van de Elperstraat. Uiteindelijk heb ik Wesley niet kunnen vangen, maar nog net even
kunnen aanmoedigen op afstand.
Al met al was het weer toch lekker genoeg om te
hardlopen en zijn we allemaal weer met een
voldaan gevoel over de finish gekomen. Patrick had
zijn oom Harry net bij De Perkenslag voor de finish
nog in kunnen halen, wat hij natuurlijk geweldig
vond. Wesley was ook tevreden hoe hij heeft
gepresteerd op een eerste 4 mijl en ikzelf was ook
dik tevreden hoe ik heb gelopen.
In de kantine was er nog de prijsuitreiking, waarbij
Patrick als 2de van de heren was geëindigd en ik als 2de van de dames. Bertha Bruggenkamp was
als 1ste dame en Manon Groenendijk 3de. Bij de heren was Edwin Gils 1ste en Harry Vos 3de.
De verzorging was door de organisatie weer uitstekend geregeld, zo stond er heerlijke warme
chocolademelk en glühwein, met suikerbrood en krentenbrood. In plaats van een verloting had de
organisatie nu wat anders in petto, namelijk het spel “petje op, petje af”. Iedereen kreeg een petje
van Kort, dat na afloop mocht worden gehouden. Er werd een aantal rondes gespeeld.
Al met al was het weer een zeer geslaagde “4 Mijl van Börk” waarna na afloop nog even wat met
elkaar werd gedronken en nagepraat. Complimenten aan de organisatie van de 4 mijl en hopelijk
weer tot volgend jaar! Met hopelijk dan weer met wat meer deelnemers.
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door Marjon Speelman

Op dinsdag 15 mei 2018 komt Hans Koeleman naar Drenthe en wel bij Run2Day in Assen.
Deze tienvoudig Nederlands kampioen geeft een boeklezing en vertelt hij over zijn ervaringen in
de hardloopwereld.
De boeken van Hans zijn:
·
Het blauwe uur (Mooi verhaal over de essentie van (lang) hardlopen)
·
Olympiërs (Hans is zelf oud olympiër (3Ksteeple) en vertelt uit eigen ervaring)
Over Hans Koeleman
Hans Koeleman is tienvoudig Nederlands kampioen en voormalig Nederlands Recordhouder op de
3000 meter steeple chase en deed mee aan de Olympische Spelen van Los Angeles (1984) en Seoul
(1988). Daarnaast is Hans meer dan 16 jaar werkzaam geweest bij Nike Europe, als sportmarketeer
en later als marketing en brand manager waar hij het ambacht van ‘Storytelling’ voor grote
groepen leerde.
Tegenwoordig schrijft hij regelmatig voor verschillende
sport- en business publicaties. Ook is Hans oprichter en
mede-eigenaar van Till Dawn, een bureau dat organisaties
groot en klein, binnen en buiten de sport, assisteert met
het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren met een
interne cultuur van innovatie.

Biografie
Als 17-jarige verliet Hans Koeleman het voetbalveld voor de atletiekbaan. Tien jaar later liep hij op
de Olympische Spelen van Los Angeles. Zijn visitekaartje: 'Impossible dreams are necessary for
progress'. Een benadering die gedreven wordt door inspiratie, hard werken en een torenhoge
positieve instelling: de basiselementen van een topsporter.
Als scholier droomde Hans van drie dingen: scoren in De Kuip (het werd 'rennen in het Olympisch
Stadion'), wonen in Virginia (het werd 'South Carolina en California'), en een boek schrijven. Zijn
laatste droom kwam meerdere keren uit. In 2014 kwam zijn eerste roman Het blauwe uur uit
(Prometheus), gevolgd in 2016 door Olympiërs (De Arbeiderspers), een autobiografische roman
over de Spelen van 1984. Met dit laatste boek gaat hij in het voorjaar 2018 samen met psychiater
Bram Bakker en schrijver Abdelkader Benali op theatertour met de voorstelling Wat beweegt de
Hardloper?
Wil je hier (kosteloos) bij zijn?
Geef je dan voor 10 mei op via assen@run2day.nl of bel naar 0592-300607.
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door Bertha Bruggenkamp

Mijn naam is Bertha Bruggenkamp, ik ben onlangs 50 jaar geworden en woon sinds eind december
in Westerbork. Hiervoor heb ik mijn hele leven in Smilde gewoond. Ik werk als hartfunctielaborant
in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen. Mijn grootste hobby is sport en dan voornamelijk
hardlopen, vandaar ook maar gelijk lid geworden van de loopgroep Westerbork.
Vanaf mijn 34e ben ik wedstrijden gaan lopen, voornamelijk in de noordelijke provincies, maar heb
ook wel enkele grote landelijke wedstrijden gelopen. Mijn buitenlandse ervaringen zijn schaars,
de marathon van Berlijn (2008) en eind 2016 heb ik de halve marathon van Mallorca gelopen. Heb
al met al zo’n 10 marathons gelopen, waarvan mijn snelste op Terschelling in 3.07 uur, maar de
meest afstanden die ik heb gelopen zijn toch wel de 10 km en de halve marathon.
Voor anderhalf jaar terug ben ik flink geblesseerd geraakt en het wil maar niet lukken om weer
helemaal blessurevrij te zijn. Toch wil ik het lopen nog niet opgeven en loop ik graag mee met jullie
loopgroep waar het actieve wordt gecombineerd met gezelligheid. Zeker nu we ’s avonds ook weer
in het licht kunnen trainen loop ik het liefst in de natuur of rustige wegen.
Mijn favoriete trainingsrondje is het rondje richting Orvelte, maar ook het fietspad bij het
Stroompje vind ik een mooi gebied.
Ik hoop binnenkort weer met de snellere mannen mee te kunnen trainen en ook wil ik weer wat
wedstrijden gaan lopen.
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