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De Bikkel
Adres baan: Raadhuislaan 8, 1613 KR Grootebroek
Corr. adres: Zesstedenweg 260, 1613 KG  Grootebroek
Internet: www.ssvsurvival.nl

E-mail De Bikkel: jande.haas@multiweb.nl
Redactie:
Coördinator De Bikkel Fleur  Scheer-Beemster 0228-543077
Vormgeving Marjon de Haas 0228-513916

Dagelijks bestuur:
Voorzitter Jos Timmerman 0228-513596
Secretariaat Caroline Kaagman en 0228-513249

Marian Koomen 0228-514371
Penningmeester Wichard Steen 0228-513435
Bestuursleden:
Technische Commissie John Reus 0228-562221
Baancommissie Gerard de Wit 06-53636524

S.O.S. Jos Mathot 0228-583347
Trainerscommissie Wilfred Versteeg 06-14235287
Ledenadministratie: Caroline Kaagman en 0228-513249

Marian Koomen 0228-514371
Open Dag Waterrecreatie: Caroline en Marian
Coördinator zondagstraining: Dick Rood 0228- 518918

Aanmelden en opzeggen via de website: www.ssvsurvival.nl

Aanmaak en onderhoud website: Hanneke Reijn 0228-521945

Kantine alleen tijdens training en wedstrijden: 0228-518333

Coordinator baanverhuur: Rob Bakker 06-16398760

Trainers:

Beginners/ recreanten mannen en vrouwen:
Robbert Westhoven, Folkert Kaagman, Peter Kaagman,
Peter de Haan en Karin de Wit

Jeugd: Frank van Lieshout (hoofdtrainer)
Richard Sijm, Selma Stootman, Peter Kaagman, Peter  de Haan,
Robbert Westhoven, John Reus, Cees Scheer,  Karin de Wit en
Stanley Smit

Senioren: Rober Stroet, André Oud, Gerard de Wit , Chris Boomsma, Wilfred
Versteeg en John Reus

Open Baancoördinatoren Dick Rood, Nico Beerepoot, Peter Schilder en Johan van Gelderen

Streker Survival Vereniging

februari 2013
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Bestuurlijkheden

Aan ons weer de beurt voor een stukje van het
bestuur.
Voor de Open Dag Waterrecreatie kunnen we
melden dat die een nieuwe opzet heeft en ook een
nieuwe naam. Vanaf nu heet deze dag: West-
Friesland actief. De datum is 09-06-2013.
Mocht je die dag als vrijwilliger mee willen doen,
noteer de datum in je agenda, houd die dag vrij
en geef het aan ons door, (info@SSVsurvival.nl).
Door de nieuwe opzet gaan we ook proberen om
meer deelnemers te krijgen door meerdere
scholen aan te schrijven. We hopen natuurlijk op
heel mooi weer.
15-02-2013 hebben we weer onze jaarlijkse
ledenvergadering gehad en de notulen kun je op
de site vinden.
In de vergadering zijn zoals elk jaar de
sportman/vrouw van het jaar gekozen en is er
een keiverkiezing geweest.

We hebben een grafiek gemaakt van het aantal
leden per jaar.

We praten over een ledenaantal op dit moment
(31-12-2012) van;
Senioren: 112
Junioren: 50
Wachtlijst: 9
Jonger dan 10 jaar: 3

Ook kunnen we melden dat we onze wachtlijst
hebben opgeschoond en dat er weer 6 nieuwe
jeugdleden in januari mochten starten. We
wensen deze nieuwe leden veel plezier bij onze
vereniging.
Dan wensen wij jullie nog veel leesplezier in deze
Bikkel,

Groetjes Marian en Caroline

Het ontstaan van SSV, de Streker  Survival
Vereniging

Men neme een aantal  bikkels die door het gehele
land survivalruns aflopen, soms in competitie-
verband.  Dan blijkt  ook in West-Friesland
behoefte aan training voor dergelijke
survivalruns. In het Robbenoordbos werd al
jaarlijks de politie survivalrun gehouden.
Hierdoor kwam John Reus in aanraking met de
survivalsport. Hij deed mee met de bijna
ondoenlijke survivalrun van Beltrum in 1995,
waarbij zelfs toppers meer dan 5 uur onderweg
waren. Er bleek toch wel wat meer behoefte te
zijn aan touwtrainingen.  John kreeg
toestemming van Piet Blokker om een touw op te
hangen in de bosjes rondom  de atletiekbaan van
SAV. Kort daarop kwam er een net bij en een
paar swingovers en  de eerste eenvoudige
trainingsbaan was ontstaan.
De eerste  trainingen  werden gehouden rondom
de atletiekbaan van SAV maar ook dwars door
het land, sloten en langs het spoor. Ook ontstond
er  een jeugdgroep die in het begin sneller
groeide dan de oudere groep.  De trainingen
werden verzorgd door o.a.  Martin Stringer en
later door vele helpende ouders.
In het land waren de Wervershovers Rober
Stroet en Willem Koomen gesignaleerd, die ook
de uitdaging zagen en kwamen trainen. Ook
enkele regionale toppers zoals Henk Jan Blom en
Peter Hoogenboezem uit Hoorn en Cees Bording
uit Purmerend verschenen op de trainingen.  Wij
blijken  de enige trainingsgroep in Noord-
Holland. Niet iedereen kan elke week komen

Het ontstaan van
SSV
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Vervolg: ontstaan SSV

trainen omdat de reisafstand simpelweg te groot
is. Remco van Hove uit Heiloo is daar een goed
voorbeeld van. Hij is een all-round sportman, die
landelijk goed meedraait in de runs. Menig
recreantenrun schrijft hij op zijn naam.
In een paar jaar tijd wordt de trainingsbaan
steeds verder uitgebreid en kan van talloze
hindernissen worden gesproken. De
survivalsport beleeft  zijn entree in Westfriesland
in de zomer van 1998.
 De eerste officiële training van het
survivalrunteam volgt. Het bestuur van Saslaat
toepasselijk een balkje door.  We spreken over 16
september 1999.  Elke donderdagavond om
19.00 uur werden de trainingen gehouden. Er
bleek al snel behoefte aan een tweede dag en dit
werd de dinsdagavond.  Allen trainden voor een
uitdagend en voor sommigen onbekend
fenomeen. Rondom de atletiekbaan werden
steeds meer diverse hindernissen opgebouwd
tussen de vele bomen. Ook werd een pad
gemaakt met als ondergrond groensnippers, die
we, nog steeds,  van de gemeente geschonken
krijgen. De leden zorgen voor verspreiding. Al
snel krijgt dit pad de naam van “buffelpad”.
In de loop der jaren groeit het aantal leden
gestaag. Velen doen mee aan de diverse
wedstrijden in het land. De Survivalbond heeft
daarvoor een aantal competities in het leven
geroepen, elk met zijn eigen zwaarte. We hebben
het beginnerscircuit (BSC), het runner-up circuit
(RUC) en de zwaartse klasse top-survival circuit
(TSC). Ook voor de jeugd worden aparte circuits
georganiseerd (JSC), deze zijn in leeftijdsklassen
onderverdeeld. Steeds meer leden van het
toenmalige SAV survivalrunteam,  doen mee aan
de landelijke wedstrijdseries. Met de jeugd werd
vaak in groepen gelopen bij diverse runs, waarbij
de survivalrun in Wesepe de topper was.
Inmiddels worden door leden ook vele mini-runs
georganiseerd voor scholen en SAV. Tijdens
Koninginnedag wordt een parcours uitgezet en
bij de Open Dag Waterrecreatie ontstaat een
steeds groter survivalgebeuren met vele
honderden deelnemers.  Ook ontstond het
fenomeen van de buffeldag bij Gerard en diverse
survivals naar oa Oostenrijk, Ardennen en
Pyreneeen.

Het ledenaantal is in 2006 inmiddels de 100
gepasseerd. Begonnen als onderdeel binnen de
atletiekvereniging SAV ontstaat het idee om als
aparte vereniging door te gaan.  Het is voorzitter
Piet Brussel die veel energie steekt in deze
ontwikkeling. Na vele  bezoeken aan de notaris,
andere verenigingen en gemeente Stede Broec, is

het zover. De Streker Survival Vereniging is
ontstaan. We spreken inmiddels over juli 2007.
Inmiddels wordt er groot gedacht in de
vereniging. De survival trainingsbaan ondergaat
een metamorfose onder de bezielende leiding
van architect en bouwmeester Gerard de Wit. De
trainingen op deze baan werpen hun vruchten af.
Dit blijkt uit de landelijke prestaties.
In het seizoen 2010- 2011 wordt Max Visser
Nederlands kampioen bij de JSC en scoort Ron
Hauwert hoge ogen bij de TSC, de zwaarste
wedstrijdklasse voor senioren. Ook John Reus
draait mee in de top bij de veteranen en wordt in
dit jaar zelfs 1e.  De groep TSC, waarin o.a. Wilfred
Versteeg, Chris Boomsma, Rober Stroet, Gerard
de Wit meedoen, groeit.
Veiligheid is een belangrijk onderdeel van onze
sport. Alle hindernissen,  touwen, balken etc.
moeten in topconditie verkeren.  Daarvoor
wordt 4 keer per jaar een baanhersteldag
gehouden. Op deze dag worden bestaande
hindernissen verbeterd en nieuwe hindernissen
gebouwd en gezekerd. In de groenstrook rondom
de atletiekbaan zijn inmiddels meer dan 100
hindernissen opgebouwd en bevestigd en we
mogen ons gelukkig prijzen met zo’n voor
Nederland uniek trainingsgebied.
De Survivalbond vindt veiligheid belangrijk en
controleert middels  een parcourscommissie de
veiligheid van het wedstrijdparcours en de
hindernissen.
John Reus heeft in SSV het initiatief genomen om
een survivaldiploma te ontwikkelen. Net als de
zwemdiploma’s op school kunnen de
jeugdsurvivallers trainen om bepaalde
vastgelegde prestaties te leveren. We hebben een
A-diploma voor de beginnend survivallers, B
voor de getrainde en een C voor de gevorderden.
Dit idee wordt gewaardeerd door de
Survivalbond,  waarna tot landelijke invoering
werd overgegaan.
 De training is op dinsdag en donderdag van
19.00 uur tot 20.30 uur met een uitloop tot
21.00 uur. De jeugd traint op vrijdagavond op
leeftijd : 10 t/m 13 jaar van 18.30 uur tot 19.30
uur en  14 t/m 17 jaar van 19.30 tot 20.30 uur.
Omdat niet iedereen altijd door de week kan
trainen, wordt in 2011 de mogelijkheid
gecreëerd om zondagmorgen van 10.00 uur tot
11.30 uur van de baan gebruik te maken. Er is
dan wel toezicht, maar geen trainer. Hiervan
wordt steeds meer gebruik gemaakt.  Inmiddels
is op maandag een nieuwe beginnersgroep
gestart. Dit loopt als een trein.
Er bestaan geen gediplomeerde survival-
trainers. Vanuit de seniorengroep heeft een
aantal leden, onder leiding van Wilfred Ver-
steeg zich beschikbaar gesteld om de
trainingen te verzorgen.   De jeugd heeft
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een vaste trainer nodig en die zijn er bijna niet.
Sinds september 2010 hebben wij gelukkig Frank
van Lieshout, CIOS student, bereid gevonden om
onze jeugd training te geven. Dit wordt
ondersteund door vaste leden en  oudertrainers.
Evenals andere survivalverenigingen organiseert
ook SSV een wedstrijd.    SSV organiseert haar
wedstrijd om het jaar, in de even jaren. Deze
survivalwedstrijd heet de Streker Oerbos
Survivalrun, ook wel SOS genoemd.  Deze  is in
1998 opgestart door Piet Brussel, John Reus,
Jeroen Deen en Cees Meyer. In 2006 nam Jos
Mathot het organisatiestokje over van Piet
Brussel.  De SOS  is inmiddels 7 keer gehouden.
Begonnen met 200 deelnemers in  2000 is deze
in 2012 uitgegroeid tot een sportspektakel met
ruim 900 deelnemers uit het gehele land. Om
deze run te kunnen organiseren zijn een
bouwploeg en een organisatieploeg actief, en
worden er tevens ruim 300 vrijwilligers
verworven en ingezet.
De jeugdleden  worden ouder, gaan studeren en
zien vervolgens dat in hun nieuwe studieplaats
geen survivalsport mogelijk is. Dan doen we dat
toch zelf !! Een mooi voorbeeld daarvan is Frank
Baars die in Delft de survivalvereniging
“slopend” heeft opgericht. Zijn enthousiasme is
inmiddels door vele medestudenten
overgenomen en zij waren dan ook massaal
aanwezig bij onze eigen  7de SOS in september
2012.
De survivalsport is landelijk sterk groeiend en
onze vereniging groeit mee.  Inmiddels hebben
we ruim 115 senioren- en 55 jeugdleden.

Jos Mathot en John Reus
februari  2013

Vervolg: ontstaan SSV

Survivalvrienden,

De stichting ShirtStar zet zich onder andere in
voor kinderen die op straat zwerven of wees zijn
over heel de wereld.  Dit door o.a. het uitdelen
van lokale, regionale en (internationale)
(voetbal)shirts. Want een (voetbal)shirt heeft
een herinnering en geeft een herinnering.
Het geeft een kind even het gevoel een ster te
zijn. Daarnaast zorgt sport voor verbinding,
samenhang en teamspirit. Iets wat deze kinderen
goed kunnen gebruiken.
Buiten shirts, verzorgt ShirtStar ook voor andere
materialen die nodig zijn om deze kinderen te
kunnen laten sporten. Het afgelopen jaar is
ShirtStar al actief geweest met het inzamelen van
voetbalshirts voor weeskinderen voor het EK
2012 in de Oekraïne.

Verzamelen shirts
Wilt u als vereniging ook meedoen met het
inzamelen van (voetbal) shirts ???
Steun met uw club ShirtStar en draag uw steentje
bij.  Emailinfo@stichtingtwinsallround.nl
De shirts zullen naar verschillende weeshuizen in
Europa gaan.
Bij elke run krijgen we allemaal weer opnieuw
een wedstrijdshirt.
Puilen de kasten inmiddels uit  en ligt het
bovenste shirt zo hoog dat je een trapje nodig
hebt om het te pakken ???
Dan wordt het tijd om op te ruimen: Neem de
shirts mee naar de training, daar is een doos
waar je de shirts in kunt doen. Ik zal zorgen dat
ze op de juiste plaats terecht komen.
Namens vele kinderen, hartelijk dank !!

Jos Mathot

Sportshirts
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Jarigen

Verjaardagen
Senioren
Jelle Koeman 2-3
Ron Versteeg 3-3
Gerard de Wit 3-3
Helga Schouten 6-3
Gerard Baas 7-3
Jurriaan Alderlieste 12-3
Jason Balcombe 13-3
Erik Jansen 13-3
Robbert Westhoven 16-3
Theo Jong 17-3
Wilfred Versteeg 23-3
Cees Scheer 24-3
Selma Stootman 26-3
John van Dijk 27-3
Mats Visser 29-3

Junioren
Tim Buysman 19-3
Dennis Koopman 23-3
Sven Reus 26-3
Chiara Stootman 26-3
Thijs Boomsma 30-3

Ongeveer twee maanden voor de survivalrun
Westerbork kwam Pieter Mes met het lumineuze
plan om weer eens samen een wedstrijd te gaan
doen. De eerste wedstrijd die wij samen wisten te
volbrengen was de 18 km van de Oerbos. We
waren fit en niet te stoppen die dag. Dus ik ben
vol vertrouwen gaan zoeken op de
survivalbondsite om een mooie koppelrun uit te
zoeken. Al snel waren we ingeschreven voor de
13km koppel van Westerbork. Na de Oerbos en
de bikkeltrainingen bij SSV zou de 13 kilometer
geen enkel probleem meer zijn.
De dagen voor de wedstrijd begon te
temperatuur snel te dalen en de sloten begonnen
dicht te vriezen. Lekker weer om in te schaatsen
maar voor de survival toch wel barre
omstandigheden. Maar zoals een echte
survivaller betaamt zijn we in de auto gestapt om
de strijd tegen de elementen aan te gaan en de 13
kilometer te trotseren. Nadat we ons hele
lichaam vol hadden gesmeerd met vaseline
waren wij er klaar voor.  Even kort warmgelopen
en daar stonden we dan tussen onze
concurrenten. Klaar om alles en iedereen aan
gort te lopen.
Vlak bij de start liepen we langs een ijsbaan waar
een 5 tal mensen rustig aan het schaatsen waren.
Toch wel grappig om met alle verschillende
omstandigheden wedstrijden te lopen. Helaas
hadden deze temperaturen een aantal weken
voor de wedstrijd Pieter te grazen genomen. Hij
was sinds kort van zijn longontsteking genezen
maar zijn conditie liet nog wel de wensen over.
Vandaar besloten wij al snel om de top 3
klassering te veranderen in het doel om het
bandje te behouden. Dit doel was, zo mocht
blijken, niets te hoog gegrepen. Al snel word ik al
slaaf behandeld en mocht ik bijvoorbeeld als trap
spelen. Via mijn knie, op mijn schouders en een
enkele keer kon zelfs mijn hoofd niet gespaard
blijven om de hindernis te volbrengen.
Vervolgens met de enkels zwikkend over de
klepharde landen rennen om weer bij het
volgende opstakel aan te komen. Ondanks al dit
fysieke leed kon ik wel extra lang genieten van
die mooie witte, ellendig koude maar machtig
mooie natuur om in te recreëren. Ergens
halverwege toen de verzuring en de kou
behoorlijk zijn tol begon te eisen kwam de
beruchte boomdoorsteek. Ik mocht er als eerste
aan geloven. Met een paar hoogstaande
acrobatische kapriolen was het mij uiteindelijk
gelukt om over de tak te komen. Eenmaal veilig
beneden werd mij een heerlijk warm deken
aangeboden maar dit voelde toch een beetje als
‘Henken’ dus die heb ik vriendelijk afgewezen.
Toen was het Pieter zijn beurt en ook hij lag

Westerbork binnen now time op de tak waar hij overheen
moest. Maar nu nog erover heen. Met veel
aanmoedigingen van de vrijwilligers en een
uiterste inspanning wist hij ook deze hindernis te
overwinnen.
Uiteindelijk wisten ook wij de eindhindernis te
behalen met nog altijd het bandje in ons bezit.
Toen gezamenlijk naar de bel geklommen met
een eindtijd van 02:48:25 en een 15de plaats. We
hebben er hard voor geknokt maar ons ‘doel’ was
bereikt.

Evert Visser
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Reglement trainingsterrein SSV
* Leden van de SSV zijn verplicht mankementen en/of onveiligheden op/aan de

survivalbaan door te geven aan de daarvoor verantwoordelijken.
* Gebruikte losse oefenmaterialen zoals wandstok(jes), balken, stammen, dienen

tijdens/na de training ordentelijk te worden teruggelegd. Knopen die niet in de touwen
horen te zitten, worden eruit gehaald.

* De kantine, inclusief toiletgroep, krachthok en doucheruimte worden niet betreden
met baggerschoenen.

* Survivalrunners die deelnemen aan de buffelrun hebben voorrang op de overige
leden die aan het trainen zijn.

* Urineren op of zichtbaar vanaf het trainingsterrein danwel zichtbaar voor mensen
van  buitenaf is NIET toegestaan.

the quickbrownfoxjumpsoverthethe quickbrownfoxjumpsoverthethe quickbrownfoxjumpsoverthethe quickbrownfoxjumpsoverthethe quickbrownfoxjumpsoverthe

Op zaterdag 28 september 2013 organiseren wij een feest

FEEST 1FEEST 1FEEST 1FEEST 1FEEST 15 jaar S5 jaar S5 jaar S5 jaar S5 jaar SSVSVSVSVSV

(Oud) Survivallaar komt allen!

’s Middags voor de jeugd tot en met 14 jaar
en ’s avonds voor de jeugd vanaf 15 jaar en

de senioren.
Begin maart krijg je via je mail alle informatie en voor 10 mei zien wij je aanmelding graag tegemoet.
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(miv 7-1-2012) Maandag
19.00 - 20.00/20.30 uur Beginners,

recreanten
mannen+vrouwen

Dinsdag:
19.00 uur – 20.30 uur Senioren
Donderdag:
19.00 uur – 20.30 uur Senioren
Vrijdag :
18.30 uur- 19.30 uur Jeugd 10-13 jaar

Trainingsstijden:
19.15 uur - 20.30 uur Jeugd 14t/m17

jaar
Zondag: Jeugd en Senioren
Open Baan
10.00 uur - 11.30 uur
(bij de indeling wordt niet alléén naar de leeftijd
gekeken)

De training vindt plaats rondom de atletiekbaan
van de Streker Atletiekvereniging.

De kosten per jaar:
Contributie voor de jeugd tot 18 jaar: € 42,50
Bondscontributie verplicht 14,-
Contributie senioren: 80,-
Bondscontributie verplicht 14,-

Van     de redactie:
Teksten inleveren voor het aprilnummer 2013:

t/m vrijdag 19 april
komt uit in de week van 29 april

Géén foto’s in een Wordbestand plakken aub. Foto’s van minstens
300 Kb los meesturen met de mail, of via WeTransfer

De Pen

the quickbrownfothe quickbrownfothe quickbrownfothe quickbrownfothe quickbrownfo

28 september: SSV
bestaat 15 jaar,

feest!

1. Hoe heet je?
Twan van Dijk
2. Hoe oud ben je?
12 jaar
3. Waar woon je?
Bovenkarspel
4. Op welke school zit je?
RSG
5. Heb je broers of zussen?
Ja een broer
6. Heb je nog andere hobby’s dan survival?
Ja, voetbal en gitaar spelen (ik voetbal met Joey
en Body in de  D4 van de Zouaven).
7. Hoe lang zit je al op survival?
Toen ik er oud genoeg was ging ik er meteen op,
dus vanaf mijn 10e jaar.
8. Wat vind je zo leuk aan survival?
Klimmen, sloten en ik vind het heel leuk om mee
te doen aan wedstrijden.
9. Heb je nog iets anders te melden?
Nee
10. Ik geef de pen door aan:
Mark Noorlander
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ff  een paar vraagjes aan:

28 september: SSV
bestaat 15 jaar,

feest!

1. Wil je iets over jezelf vertellen,
opleiding, verliefd, verloofd....?
Op 8 augustus 1989 is de gelukkige Jelle Kreuk
geboren. Mijn jeugd speelde zich af op
basisschool de Uilenburcht in Grootebroek.
Vervolgens ben ik op het Martinuscollege in de
sportklas terecht gekomen in de richting Horeca
Toerisme en Voeding. Na mijn middelbare
school heb ik de studie Middenkaderfunctionaris
Installatietechniek in Beverwijk afgerond. Op het
moment zit ik in mijn derde jaar van de opleiding
Algemene Operationele Technologie aan de
Hogeschool van Utrecht. Daarnaast werk ik nog
vier dagen in de week bij Installatiebureau
Rutgers.

2. Welke sporten heb je allemaal gedaan?
Ballet was mijn grote passie in mijn jeugd. Op
mijn 6e heb ik toch besloten om voor de voetbal
te gaan, waarbij ik tot en met de A junioren in de
selectie heb gespeeld. Op het moment val ik af en
toe nog in bij een vriendenteam, en daarbij speel
ik in de 3e helft een vrij belangrijke rol. Verder
doe ik aan mountainbiken, wielrennen en
skeeleren.

3. Hoe kwam je in aanraking met de
Survivalsport?
Vanwege het drie keer per week verplicht
aanwezig zijn bij de voetbal heb ik gekozen voor
de mooie survivalsport. Ook de enthousiaste
verhalen van Rens en Koen motiveerden mij om
voor deze mooie sport te kiezen.

4. Wat vind je zelf de beste sportprestatie?
Het hardlopen van de 40mm met Koen Laan na
drie dagen kermis Hoogkarspel en het verslaan
van Rober Stroet bij de Hoornse Parkcross in
2010.

5. Wat is het bijzondere aan survivallen?
Het maakt niet uit of ik na een survivalrun mijn
bandje nog heb, het voldane gevoel is altijd
aanwezig vanwege de intensieve inspanning.

6. Hoeveel uur train je per week?
Op het moment train ik een keer per week
ongeveer anderhalf uur. Dit wil ik weer
opbouwen naar drie keer per week.

7. Hoeveel uur ben je daarnaast nog met
survival bezig?
Vaak ben ik aanwezig bij de opbouwdag, ook help
ik bij diverse evenementen die de SSV
organiseert.

8. Welke sportieve uitdaging wil je graag
nog een keer aangaan?
Ironman met Evert Visser. Bij deze triatlon is het
de bedoeling dat je 3,86km zwemt, 180,2km
fietst en een marathon hardloopt.

9. Aan wie wil je graag dit soort vragen
stellen?
Evert Visser

10. Heb je nog vragen gemist?
Nee

Uitslagen survivalrun Vollenhove —> JSCC Dames
13 Brenda Videler 01:10:03
Uitslagen survivalrun Westerbork —> 13 km
koppels Totaal
15 Evert Visser 03:48:25
15 Pieter Mes 03:48:25
Uitslagen survivalrun Westerbork —> 13 km
individueel Totaal
23 Jan Zijp 02:26:36
41 Richard Newhouse 03:09:32
Uitslagen survivalrun Westerbork —> 9 km BSC
Heren
37 Peter Kaagman 01:18:02
67 Rick Brugman 01:53:26
Uitslagen survivalrun Westerbork —> 13 km RUC
Heren
16 Jurien Entius 01:36:37
18 Max Visser 01:37:17
32 Rens Groot 01:43:07
50 Folkert Kaagman 01:52:59
56 Wilfred Versteeg 01:58:27
57 Gerard de Wit 01:58:39
73 Theo Jong 02:10:23
78 Robbert Westhoven 02:17:31
84 Jos Mathot 02:27:19
90 Gertjan Kreuk 02:54:06
97 Rob Bakker 02:50:07

Uitslagen


