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Locale favoriet Dries Ameling snelste in Stedum 
 Stedum -  Dries Ameling heeft in zijn woonplaats Stedum de Steemer Omloop op zijn naam geschreven. Hij won de tien kilometer in een tijd van 35.05 

minuten en daarmee was hij net wat sneller dan Barry Bronsema uit Groningen. Snelste dame was Yasmin Hillebrink uit Groningen. In totaal trotseerden 
205 deelnemers het koude en winderige weer voor de tweede wedstrijd van het BuurContact loopcircuit.. Dries Ameling eiste in zijn woonplaats de zege 
voor zich op. Met 35.05 minuten was hij een fractie sneller dan in Bedum. Ruim tien seconden later kwam Barry Bronsema uit Groningen over de streep. 
Ook Albert van der Ziel voltooide de tien kilometer binnen 36 minuten. De inwoner van Berlikum noteerde een tijd van 35.52 minuten en won daarmee in de 
categorie Heren 50+. Johan Vonck uit Garnwerd werd tweede in de categorie Heren 40+.

Bij de dames ging de zege naar 
Yasmin Hillebrink uit Groningen 
in 36.36 minuten. Dat was een 
bijzonder sterke tijd. Slechts 
drie mannen liepen sneller dan 
de Groningse. Christien Koning 
(Groningen) was de snelste 
dames 40+ in 43.20 minuten. 
De plaatsen twee en drie bij de 
dames 40+ gingen naar Simone 
Binnema uit Eenrum en Petra 
Bus uit Bedum. Bij de dames 
50+ zorgde Hilda Broekhuizen 
voor Noord-Gronings succes. 
De Winsumse won, voor Magriet 
Taselaar uit Uithuizen.
 
De uitslagen luiden als volgt:
HEREN: 
1. Dries Ameling (Stedum) 
35.05, 2. Barry Bronsema 
(Groningen) 35.17, 3. Jochem 
Slijkhuis (Groningen) 37.36. 

HEREN 40+: 
1. Sietze Jan Boer (Gronin-
gen) 37.35 2. Johan Vonck                
(Garnwerd) 38.04 3. Klaas 
Brouwer (Zuidbroek) 38.19. 
HEREN 50+: 
1. Albert van der Ziel (Berli-
kum) 35.52 2. Nanko Drent 
(Heiligerlee) 37.28 3. Henk Por 
(Groningen) 37.38. 
HEREN 60+: 
1.  Henk Ol i jve (Haren) 
38.33 2. Hans van Santen 
(Groningen) 45.06 3. Pos-
humus (Hoogezand) 45.30. 
DAMES: 
1. Yasmin Hillebrink 36.43 2. 
Elmire Hartmans (Groningen) 
42.57 3. Ilse Boudewijn 
(Groningen) 43.02 
DAMES 40+: 
1. Christien Koning (Groningen) 
43.20 2. Simone Binnema 

(Eenrum) 45.13 3. Petra Bus 
(Bedum) 47.37 
DAMES 50+: 
Hilda Broekhuizen (Winsum) 
46.02 2. Magriet Taselaar (Uit-
huizen) 49.44 3. Reina Wijnia 
(Hasselt) 52.13

BuurContact  Loopci rcu i t                
bedankt deze organisaties 
want...ze zijn supporter van 
Make a Wish!

Blue Mule, Snelle Jelle, MF 
Uitzendbureau, Run2Day, Au-
tobedrijf Veenman & Kruize, 
Pels Hotels, Rabobank, TVM, 
Ajax Foundation, Plusmarkt 
Ten Boer
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Middelstum maakt zich op 
voor 13e Hippolytusrun

 Middelstum - In Middelstum heeft de 13e Hippolytusrun 
inmiddels verschillende keren op de agenda van de bestuurs-
vergaderingen van ijsvereniging ijsbaan Middelstum gestaan. 
Er zijn nogal wat zaken die geregeld moeten worden. 

De vereniging beschikt voor de 
organisatie van de run over een 
draaiboek waarin de ervaringen 
van inmiddels twaalf edities zijn 
verwerkt. In een aantal overleg-

gen worden de acties onder de 
vrijwilligers uitgezet. Waar moet 
je dan zoal aan denken:

Lees verder op pagina 14

BuurContact Loopcircuit
 Regio - Op woensdag 11 juni 2014 vindt de 13e Hippolytusrun 

plaats in Middelstum, alweer de derde loop van het Buur-
Contact Loopcircuit dit seizoen. Na deze loop zal blijken 
wie als klassementsleiders van de diverse categorieën de 
zomer ingaan. In Middelstum zal de FC Groningen mascotte 
Groby aanwezig zijn. Er is gelegenheid om met Groby op de 
foto te gaan. Daarnaast is er in Middelstum, net als bij de 
lopen in Bedum en Stedum, een verloting voor deelnemers 
en toeschouwers met veel mooie prijzen: zie elders in deze 
editie van de loopkrant. De winnende lotnummers van de 
deelnemers zullen in Middelstum worden opgehangen bij de 
inname van chip/startnummer en/of in het ijsbaangebouw. 

Zoals inmiddels al wel bekend 
is, heeft het BuurContact Loop-
circuit een online veiling opgezet 
ten behoeve van Make a Wish. 
Sinds half april staat de veiling 
online met een viertal mooie 
items. Half mei mochten we 
echter nog twee nieuwe items 
in ontvangst nemen en deze 
staan inmiddels op de website 
van het BuurContact Loopcircuit 
en ook op deze items kan door 
de liefhebber geboden worden. 
Het gaat om een poloshirt van 
Gasterra Flames (Nederlands 
kampioen basketbal 2014) en 
een Fenerbahce voetbalshirt.
Inmiddels wordt er wel geboden 
op de diverse te veilen items, 
maar wij vinden dat de biedingen 
nog wel wat hoger kunnen. Om 

dit te bereiken proberen we 
de veiling zo breed mogelijk 
bekend te maken; hierbij kun-
nen we jullie hulp echter goed 
gebruiken. Wij vragen jullie 
daarom om, voor Make a Wish, 
de veiling aan zoveel mogelijk 
personen, bedrijven en organi-
saties bekend te maken. Want 
hoe breder bekend, hoe meer 
belangstelling er voor de diverse 
items zal zijn en hoe meer geld 
er voor Make a Wish ingezameld 
kan worden.

Alvast bedankt voor jullie mede-
werking en heel graag tot ziens 
in Middelstum.
Namens het bestuur van het 
BuurContact Loopcircuit,
Gerben Koopman
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opleiding verkeersregelaars       
(jaarlijks moeten de verkeers-
regelaars een (herhalings-)
opleiding volgen), publiciteit 
maken voor de Hippolytusrun 
door middel van persberichten/
affiches/flyers, zoeken van een 
prominent voor het startschot, 
aanschaf van de prijzen, EHBO 
regelen, bewoners langs route 
informeren, zorgen voor kan-
tinebezetting en stempelaars 
jeugdloop, het regelen van een 
voorrijder met motor voor de 
wedstrijdloop etc..

De Dag van De Hippo-
lytusrun (11 juni 2014)
Op de dag van de Hippolytusrun 
wordt traditiegetrouw vroeg 
begonnen met een bak koffie 
met koek in de kantine van de 
ijsbaan voor de vrijwilligers die 
de gehele dag actief zijn. Na 
vele jaren weet iedereen wel zo 
ongeveer wat zijn of haar taak 
gedurende de dag is. Op het 
ijsbaanterrein aan de Korenlaan 
wordt het start- en finishgebied 
ingericht. Voor de jeugdloop 
en de catering heeft de ijsver-
eniging grote partytenten met 
ruime tafels aangeschaft. Op het 
ijsbaanterrein worden mobiele 
toiletten geplaatst en krijgt het 
ereschavot voor de prijsuitrei-
king een plaats. In het dorp 
en omgeving wordt de route 
uitgezet. Iedere kilometer wordt 
voor de deelnemers voorzien 
van een kilometerpaaltje. Bij 
verzorgingshuis Hippolytus-
hoes wordt een extra waterpost 
neergezet. Bij extreme warmte 
wordt nog ergens op de route 
een drinkpost ingericht.
Ondertussen wordt in het club-
gebouw alles in gereedheid 
gebracht voor de inschrijving. 
Om het de deelnemers ge-
makkelijk te maken wordt de 
verschillende deelnemersklas-
sen duidelijk aangegeven. 
Bij binnenkomst betalen de 
deelnemers hun inschrijfkosten 
en eventuele deelnamekosten 
aan de verloting ten behoeve 
van Make a Wish en komen 
vervolgens hun wedstrijdnum-
mer en chip afhalen. 
Zo rond vijf uur arriveren de 
mensen van de tijdwaarneming. 
Zij installeren de apparatuur 
en programmatuur om de pas-
sages van de deelnemers te 

registreren. Even daarna meldt 
ook speaker Jan Kooistra zich 
met zijn crew om zijn geluidsap-
paratuur te installeren. Bij start 
en finish wordt de drinkpost 
ingericht en op het terrein ver-
schijnt een extra verkooppunt 
voor koffie etc..
Om zes uur start de inschrij-
ving en om zeven uur gaat de 
jeugdloop van start. De jeugd 
rent zijn rondjes op het ijsbaan-
terrein. Om half acht gaan de 
senioren van start. Zij worden 
dit jaar weggeschoten door de 
kersverse sportwethouder van 
de gemeente Loppersum, 
Bé Schollema. Ongeveer een 
uur later zal de laatste deelnemer 
de finish passeren. Na de prijs-
uitreiking komen de vrijwilligers 
gezamenlijk in actie om het 
materiaal snel en gestructureerd 
op te ruimen. Meestal melden 
de eerste kranten zich dan al 
voor de uitslagen. Deze zijn 
door het chiptiming direct na 
de loop beschikbaar. 

sticHting Make a WisH 
Nieuw dit jaar in het BuurContact 
loopcircuit is de samenwerking 
met de Stichting Make a Wish. 
Deze stichting biedt kinderen 
met een levensbedreigende 
ziekte de mogelijkheid leuke 
dingen te gaan doen. 
Een initiatief dat van harte 
wordt ondersteund. Een deel 
van de opbrengst van de 
sponsor-jeugdloop gaat naar 
de Stichting Make a Wish. Het 
andere deel komt ten goede 
aan de kinderspeelweek van 
Middelstum. Ook FC Groningen 
in de Maatschappij zal op 11 juni 
haar medewerking verlenen. 
De bekende mascotte Groby 
van FC Groningen zal van de 
partij zijn bij de jeugdloop.

We gaan er samen met de deel-
nemers en de toeschouwers 
weer een mooi spektakel van 
maken op 11 juni 2014.

prograMMa Hippolytus-
run 11 juni 2014:
inschrijven: 
18.00 uur tot 19.00 uur
locatie: clubgebouw ijsbaan 
Korenlaan 1 te Middelstum
aanvang jeugdloop: 19.00 uur
aanvang senioren: 19.30 uur
route: gelijk aan vorig jaar
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Verloting bij de Hippolytusrun
 Middelstum - Net als bij de Bedumer Bosloop en de Steemer 

Omloop is er bij de Hippolytusrun een verloting ten behoeve 
van Make a Wish. Deelnemers kunnen deelnemen via hun 
inschrijfformulier; bij deelname aan de verloting krijgt de 
deelnemer een lot overhandigd. Opgelet: het startnummer is 
GEEN lotnummer! Toeschouwers krijgen de gelegenheid om 
loten te kopen bij de vrijwilligers van Make a Wish, die continu 
op en rond het start/finish gebied aanwezig zullen zijn. Heeft u 
vragen over Make a Wish, vraag het de vrijwilligers. Zij zullen 
uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Bij de Hippolytusrun zullen extra 
prijzen worden verloot. In Mid-
delstum wordt in verband met 
eerder gemaakte afspraken 
door de jeugd niet gelopen voor 
Make a Wish, maar voor een 
lokaal project. Wel heeft men 
aangegeven een deel van het 
ingezamelde geld aan Make 
a Wish te willen schenken. 
Welke prijzen zijn er te winnen? 
Onder andere een gesigneerd 
FC Groningen shirt van Tom 
Hiariej, 2x een gratis APK, 2x 
het gratis uitlijnen van uw auto 
(geschonken door Autobedrijf 
Veenman en Kruize in Bedum), 
een Snelle Jelle koekpakket, 
een Snelle Jelle muts en een 
loopartikel van Run2Day. Dus 
kom op tijd, koop loten en mis-
schien gaat ú naar huis met een 
heel mooie prijs! En uiteraard 
gaat de opbrengst volledig naar 
Make a Wish!

PRIJSWINNAARS BIJ DE 
STEEMER OMLOOP
In Stedum werden diverse prij-
zen uitgereikt in het kader van de 
actie voor Make a Wish. Naast 
de categoriewinnaars gingen 
Charlotte Mulder en Frank Berg-
huis, beiden uit Groningen, als 
eerst finishende dame en heer 
op de 5 km Trimloop naar huis 
met een 5-Pack Snelle Jelle. 
René la Crois uit Uithuizermee-
den ging met  het speciale FC 
Groningen shirt met Make a 

Wish bedrukking naar huis. Het 
nummer 10 shirt van Tjaronn 
Chery ging gesigneerd en al 
mee naar Uithuizermeeden.
De drinkbelt, beschikbaar ge-
steld door Run2Day Gronin-
gen was, op het moment van 
schrijven van dit artikel, nog 
niet afgehaald door de win-
naar/winnares. Wie het lot 
met nummer 227 kocht bij de 
inschrijving kan tot uiterlijk 11 
juni, bij de HippolytusRun in 
Middelstum, contact opnemen 
met BuurContact Loopcircuit en 
tegen overhandiging van het lot 
de prijs in ontvangst nemen.
Ondanks tegenvallende weers-
omstandigheden, en daardoor 
minder publieke belangstelling, 
heeft de ambassadeur van 
Make a Wish nog een aantal 
loten aan de man/vrouw kun-
nen brengen. Onder deze 
deelnemers aan de verloting 
werd het boodschappenpakket 
van Plus supermarkt verloot. De 
meneer (zijn naam is bij ons 
niet bekend) die met het pakket 
naar huis ging, was daar zeer 
tevreden mee.
Bij de Hippolytusrun in Mid-
delstum op woensdag 11 juni 
zullen er extra prijzen worden 
verloot voor Make a Wish.

Met dank aan de gulle gevers: 
Autobedrijf Veenman en Kruize 
in Bedum, Run2Day Groningen, 
Snelle Jelle en FC Groningen.
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44 e Rabobank Minimarathon op maandag 25 augustus
EEn blik in dE “kEukEn”van dE organisatiE

 Ten Boer - de organisatie van de sportrecreade in het algemeen en de Minimarathon en triathlon in het bijzonder moet 
tegenwoordig aan steeds hogere eisen van overheidswege voldoen. ondanks de (in verkiezingstijd) luid roepende politici, 
dat er wat gedaan moet worden aan de steeds toenemende regeldruk, blijven de regels toenemen. ter illustratie een blik in 
de ‘keuken’ van de organisatie. 

zoals damvereniging, volleybal-         
vereniging, tafeltennisvereni-
ging etc. Voor het onderdeel 
Minimarathon en later Triathlon 
vroegen wij toestemming aan 
de gemeente middels een 
brief aan het College van B en 
W met de vermelding, dat er 
overleg geweest was met de 
politie. De toestemming kwam 
dan meestal per omgaande. 
Als organisatie zorgden wij dan 
voor een groep vrijwilligers om 
de inschrijving te verzorgen en 
nadien de finish en voor een 
aantal mensen om het verkeer 
te regelen. Bij het vroegere 
parcours aan de overkant van 
de brug over het Damsterdiep 
waren toen wel veel minder 
verkeersregelaars nodig dan 
bij het huidige parcours.
Tegenwoordig kan niet meer 
volstaan worden met een brief 
aan het College van B en W.       
Er moet nu een Evenementen-
vergunning aangevraagd wor-
den: vijf velletjes met een groot 
aantal vragen, die beantwoord 
moeten worden. Dit moet zowel 
voor de Minimarathon als voor 
de triathlon ingevuld worden, 
voorzien van plattegronden op 
schaal en met weergave van 
punten, waar verkeersregelaars 
staan. De aanvragen worden ter 
beoordeling door de gemeente 
doorgestuurd naar diverse 
instanties en adviseurs. 
Dan kunnen er nog aanvullende 
vragen komen, zoals dit jaar van 
een adviseur die om foto’s vroeg 
van de opblaasbare finishboog, 
die we al jaren zonder enig 
probleem gebruiken, om de 
veiligheid van de boog te be-
oordelen. Uiteindelijk volgt dan 
de vergunning met adviezen 
en voorwaarden van onder 
meer GGD en brandweer over 

het vereiste aantal EHBO’ers, 
toiletten en het geluidsniveau 
van de speaker.
Een nieuw probleem vormt dit 
jaar de opleiding voor verkeers-
regelaars. Enkele jaren geleden 
werd verplicht, dat men voor 
het regelen van het verkeer bij 
evenementen een jaarlijkse ver-
keersregelaarscursus diende te 
volgen. Deze cursus werd de 
afgelopen jaren op een avond 
in het voorjaar verzorgd door 
dorpsagent H. Meier. 
Dit jaar vond men het (landelijk) 
nodig deze procedure te wijzi-
gen. Het zou de politie te veel 
belasten (een tot twee uurtjes 
per jaar!). De nieuwe regel: ie-
dereen dient nu per evenement 
een computercursus te volgen 
van 30-40 minuten. Met voor ons 
de consequentie dat verkeersre-
gelaars bij zowel minimarathon 
als triathlon de cursus twee keer 
achter elkaar moeten doen. 
Verder zou een groep trouwe 
verkeersregelaars, die niet 
over een computer en eigen 
e-mailadres (voorwaarde om 
aan de cursus deel te  nemen) 
beschikken, niet meer als ver-
keersregelaar kunnen optreden. 
Gelukkig hebben we dit in over-
leg met de gemeente en de heer 
Meier kunnen voorkomen door 
toch weer een cursusavond te 
organiseren. 
Voor de verdere organisatie van 
de minimarathon en triathlon 
hebben we in de loop der jaren 
een draaiboek ontwikkeld voor 
zaken als het regelen en indelen 
van vrijwilligers, de catering, 
afzetmateriaal, herinneringen 
bestellen, parcours afzetten 
etcetera. Enkele dagen voor-
afgaand aan de minimarathon 
volgt een breefing met de 
vrijwilligers om het parcours en 
de taakverdeling door te nemen 
aan de hand van een power 
point presentatie. 
In het voorafgaande weekend 
moeten de nodige materialen 
(dranghekken, finishboog, par-
tytent, tafels, etc.) opgehaald 
worden. Op de dag zelf moet 
het parcours opgebouwd en de 
inschrijfruimte ingericht worden, 
zodat de inschrijving kan begin-
nen en vervolgens het startschot 
kan klinken. 
Als daarna de laatste deelnemer 
gefinist is en de prijsuitreiking 
heeft plaatsgevonden moet het 
parcours weer afgebroken en 
schoon ‘opgeleverd’ worden. 
Zonder de vele vrijwilligers is 
dit alles voor een bestuur van 
(momenteel) vier leden niet 
mogelijk.

In de beginjaren van de Sport-
recreade (voorheen Sportweek) 
was de organisatie nog betrek-
kelijk eenvoudig. We maakten 

een planning van de onderde-
len, delegeerden de organisa-
tie van bepaalde onderdelen 
naar bepaalde verenigingen, 
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Programma Sportrecreade 2014
Datum      Onderdeel Locatie                  Plaats
12/13-08 Jeu de Boules   Ten Boer/Ten Post
25-08 Jeugdminimarathon Blinkerdlaan Ten Boer
25-08 Minimarathon Blinkerlaan Ten Boer
28-08 Handbal clinic (jeugd) Tiggelhal Ten Boer
30-08 Jeugdtriathlon Zwembad  Ten Boer
30-08 1/4 Triathlon Zwembad Ten Boer
30-08 1/8 Triathlon Zwembad  Ten Boer
01-09 Dammen Trefpunt Thesinge
01/05-09  Wandelvierdaagse 60+ Bloemhof Ten Boer
03-09 Skeeleren (jeugd) Skeelerbaan Ten Boer
04-09 Tafeltennis senioren ‘t Holt Ten Post
05-09 Vissen (jeugd) Amaliavijver Ten Boer
06-09 Fietstocht Buurhoes Ten Boer
06-09 Schaken (jeugd) Buurhoes Ten Boer
06-09 Klaverjassen Café Witte Brug Woltersum
09-09 Tafeltennis clinic (jeugd) Tiggelhal Ten Boer
10-09 Spelenmiddag  60+ Bloemhof Ten Boer
11-09 Basketbal clinic (jeugd) Tiggelhal Ten Boer
17-09 Tennis Tennisbaan Ten Boer
wijzigingen voorbehouden 
     

Het woord is aan ... 
MF Uitzendbureau
MF Uitzendbureau is een breed georiënteerd, full-service 
uitzendbureau, gespecialiseerd in het werven, selecteren en 
ter beschikking stellen van tijdelijk en vast personeel. Onze 
aanpak is erop gericht om de juiste mensen op het juiste 
moment op de juiste plek te krijgen.

Dankzij onze kennis en jaren-
lange ervaring zijn we uitge-
groeid tot een van de grootste 
nog zelfstandige bureaus van 
Noord-Nederland. We kennen 
de markt, spreken de taal en 
denken mee met onze op-
drachtgevers en kandidaten. 
Ons motto is ‘zeggen wat we 
doen en doen wat we zeggen’.

Naast de wensen van onze 
opdrachtgevers en kandidaten 
willen wij ook graag de wens van 
een ander centraal te stellen. 
Zeker als het gaat om kinderen 
met een levensbedreigende 
ziekte. Make a Wish zet zich 
in om de allerliefste wens van 
deze kinderen in vervulling te 
laten gaan. MF Uitzendbureau 
wil daar graag haar steentje 

aan bijdragen. Daarom heb-
ben we in 2012 zelf de handen 
uit de mouwen gestoken bij 
verschillende opdrachtgevers. 
De volledige opbrengst van 
deze werkdagen is naar Make 
a Wish gegaan. Toen we door 
BuurContact Loopcircuit wer-
den benaderd om supporter 
te worden van Make a Wish 
hoefden we dus niet lang na te 
denken. We dragen dit goede 
doel een warm hart toe en zijn 
blij dat we BuurContact Loop-
circuit kunnen helpen met het 
financieel ondersteunen van 
Make a Wish.

Voor meer informatie: 
MF Uitzendbureau - www.mf.nl 
of like ons op www.facebook.
com/mfuitzendbureau.
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