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Gerard Vos en Gwenda Vasse

winnen Steemer Omloop

Stedum - De 14e Steemer Omloop ,de 2e editie van het Buurcontact Loopcircuit, is weer een groot succes geworden . Ons
nieuwe clubhuis Moarstee werd gelijk op de proef gesteld om alle lopers in te schrijven en te voorzien van startnummers
en chips. Het was even wennen na de sporthal die we andere jaren gebruikten maar iedereen stond om 17.00 uur voor de
startlijn.
De wedstrijd werd onder wisselende omstandigheden gelopen
door 243 deelnemers die met
wat voor en tegenwind allemaal
redelijke tijden hebben gelopen
al was het parcours iets langer
door werkzaamheden in de straten. Begeleid door een waterig
zonnetje en bewolking werd er
door en om Stedum de 5 en 10
kilometer gelopen .Vooraf aan
de loop ging de basisschooljeugd van start met hun sponsorloop . Er werd 15 minuten
gelopen om zo geld in te zamelen voor stichting Make a Wish.
Aangemoedigd door het vele
publiek, vaders,moeders,opa`s
en oma`s werden er vele rondes
gelopen en na afloop was er een
medaille en drinken met een
snelle jelle koek als beloning.Om
17.00 uur werden de deelnemers weggeschoten door de
ambassadeur van de Rabo bank
Betty Burema en ons oud bestuurslid Bernard Hofman .

Bij de 10 kilometer senioren
kwam als eerste Gerard Vos uit
Appingedam over de finish, gevolgd door Gerben Vermeij uit
Leens en als derde eindigde Taco
Schaaf uit Groningen. Bij de dames senioren werd er fel gestre-

den om het hoogste schavot en
het was Gwenda Vasse uit Groningen die de finish het eerste
bereikte, gevolgd door Anjette
Kruize uit Groningen. Derde werd
Wilma de Vries ook uit Groningen. Bij de heren 40+ werd Jos
Richie uit Groningen 1e, gevolgd
door Harrie Pot uit Groningen en
de Lopster Pieter-Jan Kooi als
derde. Bij de heren 50+ was
Simon Hintichs uit Delfzijl de winnaar, gevolgd door Henk Por uit
Groningen en Peter Berghuis uit
Zuidlaren werdt derde. Bij de
heren 60+ was het een spannende strijd en na 44.58 min. kwam
Hans van Zanten uit Groningen
als eerste over de streep. Gevolgd door Jan Posthumus uit

Hoogezand en derde werd de
Groninger Henk Smit. Bij de vrouwen 40+ viel de overwinning te
vieren bij Marjan Oosting uit Eelde gevolgd door Christien Koning
uit Groningen. Derde werdt Simone Bennema uit Eenrum. Bij
de vrouwen 50 + werd Margriet
Taselaar uit Uithuizen eerste,
gevolgd door Tineke Roorda uit
Westeremden, die tevens met
een waardebon van 100 euro
naar huis ging. Als derde kwam
Jannet Balkema uit Loppersum
over de finish. Namens de organisatie van de Steemer Omloop
willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.
Wim Zijlema
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Lammert Huitema
lost startschot Hippolytusrun
Middelstum - Op woensdag 10 juni vindt in Middelstum de
veertiende Hippolytusrun plaats. De run is de derde loop in
het kader van het BuurContact loopcircuit. Om 19.00 uur gaat
de schooljeugd van start met een sponsorloop over twaalf
minuten op het ijsbaanterrein aan de Korenlaan en om 19.30
uur worden de senioren weggeschoten voor hun loop over
tien of vijf kilometer door niemand minder dan voormalig
marathonschaatstopper Lammert Huitema.
Jaarlijks mag de Hippolytusrun
rekenen op tweehonderd tot
tweehonderdvijftig deelnemers
aan de tien en vijf kilometer. De
route door en rond het dorp
Middelstum wordt door de deelnemers erg gewaardeerd omdat het zo afwisselend is. Na de
start op het ijsbaanterrein aan
de Korenlaan gaan de deelnemers via de Korenlaan, Ploegersweg, Coendersweg, Groensingel, Meidoornlaan, het
Middelstumerbos, Hippolytushoes, opnieuw een stukje bos,
de borg Ewsum, Burchtstraat,
Trekweg en Ploegersweg terug
naar het ijsbaanterrein.
Wanneer de wegwerkzaamheden in Middelstum nog niet zover
gevorderd zijn dat de Trekweg in
de route kan worden opgenomen, dan zal in dat gedeelte van
het parcours een alternatieve
route worden gelopen. De deelnemers kunnen kiezen voor de
trimloop van vijf kilometer waarbij de ronde één keer gelopen
wordt of de wedstrijdloop van
tien kilometer. De ronde wordt
door deze deelnemers twee keer
afgelegd.
Het startschot en de prijsuitreiking zullen deze editie worden
gedaan door de voormalige
marathonschaatstopper Lammert Huitema. Na o.a. Jan Uitham, Klasina Seinstra en Jolanda Langeland is de organisatie
er opnieuw in geslaagd een topper voor het startschot naar Middelstum te krijgen. In zijn imposante carrière werd Huitema

twee maal Nederlands kampioen
op natuurijs en driemaal op kunstijs. Naast vele marathonzeges
op kunstijs won hij in 1995 de
Alternatieve Elfstedentocht op
de Oostenrijkse Weissensee. Afgelopen schaatsseizoen is de
53-jarige Rodenaar gestopt als
ploegleider bij het marathonschaatsen.
De Stichting Make a Wish, een
stichting die wensen van ernstig
zieke kinderen in vervulling laat
gaan, organiseert een aantal
verlotingen waaraan zowel de
deelnemers als de toeschouwers kunnen deelnemen. De
inschrijving is van 18.00 tot 19.00
uur in het clubhuis bij de ijsbaan.

Zal Gerard Vos ook in Middelstum
het snelste zijn?
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Algemene regels
De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op
bepaalde delen te wijzigen of de gehele loop af te gelasten op
grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan
vinden.
Bij slechte weersomstandigheden zal de start in 1e instantie
met maximaal 30 minuten worden uitgesteld voordat afgelasting plaatsvindt. Bij het niet doorgaan van een loop vindt er geen
restitutie plaats van het inschrijfgeld. Wel hebben de inschrijvers
recht op hun herinnering.
De deelnemers verklaren zich
bekend met en onderwerpen
zich aan het reglement.
Het reglement is eveneens van
toepassing op de door de vereniging ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.
Iedereen neemt deel voor eigen
risico. De organisatie aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor het
zoekraken of beschadiging van
persoonlijke eigendommen,
noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove
schuld van de organisatie.
De wedstrijdleiding en de medische staf hebben het recht een
deelnemer te diskwalificeren en
uit de wedstrijd te halen.
Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten
direct en stipt worden opgevolgd.
Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg
hebben.
De wegenverkeerswet en het
reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens blijven tijdens de
loop onverkort van kracht, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven
is in die situaties waarin aan de
organisaties ontheffing verleend
is.
Het is niet toegestaan met een
buggy, babyjogger of ander babyvervoermiddel de wedstrijd te
lopen. Het is ook niet toegestaan

honden (al dan niet aangelijnd)
mee te nemen.
Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname
afzien, hebben geen recht op
teruggave van het inschrijfgeld.
Van een ieder wordt verwacht
geen schade toe te brengen aan
de natuur of aan andermans
eigendommen en geen afval
achter te laten.
De uitslagen van de wedstrijd
voor de verschillende categorieën en daaraan gebonden prijzen worden bepaald door de
volgorde van binnenkomst.
De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een
bestand.
Tijdens de hardloopevenementen van het BuurContact loopcircuit worden (foto-)opnames
gemaakt. Deelnemers aan de
hardloopevenementen gaan
akkoord met het publiceren van
deze foto’s op de website van het
BuurContact loopcircuit en dan/
wel op een aan het BuurContact
loopcircuit gerelateerde website. Deelnemers stemmen tevens
in met het eventuele gebruik van
hun beeltenis voor promotionele
doeleinden van een hardloopevenement waarbij de organisatie van het BuurContact loopcircuit betrokken is (bijvoorbeeld
op posters, advertentie in de
krant, etc.). Deelnemers zullen
geen (geldelijke) vergoeding claimen. In alle gevallen waarin het
reglement niet voorziet, beslist
de wedstrijdleiding. Overal waar
in dit reglement sprake is van
deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.
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Organisatie
Het BuurContact Loopcircuit omvat zes dorpslopen, bestaande uit een wedstrijdlopen over 10 kilometer, een trimloop over 5 kilometer en meestal een jeugdloop t/m 12 jaar.
Ieder dorp heeft zijn eigen organisatie (zie onder) en wordt daarbij
bijgestaan door de SV Friesland met speaker Jan Kooistra. Abe
Kampen, Jeanet Edelkoort, Gerben Koopman en Wim Zijlema
dragen bij iedere loop zorg voor de verwerking van de uitslagen, de
website en de foto’s.
Bedumer Bosloop
Organisatie: Loopgroep Bedum
Contact: David Samson, tel. 06-38914522
Website: www.loopgroepbedum.nl
Stemer Omloop
Organisatie: IJsvereniging Stedum en Dorpsbelangen
Contact: Peter Slager, tel. 0596-551972
Website: www.stedum.com
Hippolytus Run Middelstum
Organisatie: IJsvereniging ijsbaan Middelstum
Contact: Abe Kampen, tel. 06-42227268
Jan Donkerbroek, tel. 0595-552149
Website: www.ijsbaanmiddelstum.nl
Minimarathon Ten Boer
Organisatie: Stichting Sportweek Ten Boer
Contact: Jannes Nijboer. tel. 050-3021414 (na 19.00 uur)
Website: www.sportrecreadetenboer.nl
Landjuweel Eemsmondloop Uithuizermeeden
Organisatie: Commissie Sportieve Recreatie
Contact: Klaas Zijlstra, tel. 0595-413739,
zijlstra-sport@hotmail.com
Meindert Sterenberg, tel. 0595-413367
mei-ster@home.nl
Website: www.eemsmondrunners.nl
Rabo Ekensteinloop Appingedam
Organisatie: gezamenlijke verenigingen (zie boven)
Contact: Abe Kampen, tel. 0595-557148
webmaster@buurcontactloopcircuit.nl
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Make-over op de kamer van
wenskind Kaitlyn uit Bedum
Op zaterdag 28 maart werd de allerliefste wens van Kaitlyn (8)
vervuld door Make-A-Wish Nederland. Kaitlyn heeft ernstige
epilepsie, wat zorgt voor medische problemen. Maar tijdens
haar wensvervulling stond Kaitlyn in het stralende middelpunt. Haar slaapkamer werd omgetoverd tot paleisje: haar
gewenste kantoortje. In de tussentijd konden Kaitlyn, haar
broertje en haar vader en moeder heerlijk bijkomen en genieten van alle activiteiten in De Bonte Wever in Assen.

Op de dag van de wensvervulling krijgt Kaitlyn twee gouden
enveloppen overhandigd. De
eerste envelop mag ze direct
open maken. De brief laat weten
dat ze de dag en nacht gaan
doorbrengen in De Bonte Wever in Assen. Het wensgezin
gaat bowlen, lekker eten en natuurlijk zwemmen. Ondertussen
wordt haar slaapkamer verbouwd. Haar lievelingskleur is
blauw en ook op glitters is Kaitlyn
gek. Dit is dan ook gelijk de basis
voor haar nieuwe slaapkamer.
Op het bureau komt een nieuwe,
blauwe laptop te staan.
De tweede envelop mag ze openen bij het ontbijt de volgende
dag. Op verzoek van de brief,
meldt het wensgezin zich die dag

bij opa en oma. Vanaf opa en
oma worden ze met een roze
limousine naar het huis van Kaitlyn gebracht. Het welkomstcomité hoort alle enthousiaste verhalen van Kaitlyn aan over
belevenissen in De Bonte Wever. Als ze haar nieuwe kamer
mag aanschouwen, is ze stomverbaasd. Dit is iets wat ze had
gehoopt, maar niet verwacht!
Ze is dolgelukkig met haar nieuwe kamer en de wensvervulling
zal nog een lang, magisch effect
hebben op Kaitlyn. “Hier wil ik
altijd wel zijn”, roept de acht
jarige meid als ze haar slaapkamer goed heeft bewonderd.

Pagina 13

Pagina 14

BuurContact 06 - juni 2015

45 Jaar minimarathon;
een terugblik
Begonnen met een ronde: start bij Boltbrug in Ten Boer naar
Woltersum en via de Eemskanaaldijk terug naar Ten Boer. Afstand
8,5 km. Later gewijzigd in een soort achtvormige lus: start bij Boltbrug
in Ten Boer naar Woltersum en terug daarna via Huizengalaan door
het land en via Washuisterweg terug naar Ten Boer. Afstand: 9,8
km. In 2005 nieuw parcours met start en finish bij het winkelcentrum
aan het Koopmansplein: 2 ronden via Dijkshorn, fietspad en Boersterweg. Afstand 10 km. Vanaf 2011 een grote ronde via Bovenreigerweg, Thesingerlaan, Dijkshorn en Stadsweg terug.
WIE WONNEN IN DE AFGELOPEN 45 JAAR:
1971: parcours 8,5 km.
H. Reinders ............ Garmerwolde ......... 32 min 06 sec.
1972: H. Veenstra ............ Garmerwolde ......... 32 min 07 sec.
1973: K. Sminia ................ Woltersum .............. 31 min 55 sec.
1974: J.A. Nijboer ............. Ten Boer ................ 32 min 20 sec.
1975: C. Venhuizen .......... Ten Boer ................ 31 min 41 sec.
1976: C. Venhuizen .......... Ten Boer ................ 30 min 51 sec.
1977: C. Venhuizen .......... Ten Boer ................ 30 min 49 sec.
1978: S. Blaauw ............... Sint Annen ............ 28 min. 54 sec.
1979: S. Blaauw ............... Sint Annen ............ 27 min. 24 sec.
1980: S. Blaauw ............... Sint Annen ............ 28 min. 08 sec.
1981: S. Blaauw ............... Sint Annen ............ 27 min. 05 sec.
1982: S. Blaauw ............... Sint Annen ............ 27 min. 20 sec.
1983: S. Blaauw ............... Sint Annen ............ 26 min. 50 sec.
1984: Tj. Doornbos .......... Groningen ............. 28 min. 07 sec.
1985: S. Blaauw ............... Sint Annen ............ 28 min. 20 sec.
1986: S. Blaauw ............... Sint Annen ............ 28 min. 09 sec.
1987: K. de Boer .............. Winsum ................. 27 min. 53 sec.
1988: W. Opten ................ Noordwolde .......... 29 min. 39 sec.
1989: K. de Boer .............. Winsum ................. 27 min. 35 sec.
1990: C. Datema ............. Rasquert ............... 28 min. 54 sec.
1991: B. Hoving ............... Muntendam ........... 27 min. 58 sec.
1992: parcours 9,6 km.
R. Arends ............... Bedum .................. 31 min. 04 sec.
1993: K. de Boer .............. Winsum ................. 31 min. 32 sec.
1994: J.J. Vos .................. Bedum ................... 30 min.04 sec.
1995: J.J. Vos .................. Bedum ................... 30 min.16 sec.
1996: O.J. Bosker ............. Groningen .............. 31 min.01 sec.
1997: J.J. Vos .................. Bedum ................... 30 min.41 sec.
1998: T. Karanu ............... Groningen .............. 29 min.47 sec.
1999: W. Opten ................ Sappemeer ............ 30 min.23 sec.
2000: W. Opten ................ Sappemeer ............ 31 min.49 sec.
2001: R. Oost ................... Groningen .............. 34 min.01 sec.
2002: parcours 10 km.
J. de Heer .............. Leek ....................... 32 min.21 sec.
2003: J. de Heer .............. Leek ...................... 31 min.40 sec.
2004: J. Venhuizen ........... Overschild .............. 32 min.25 sec.
2005: J. Venhuizen ........... Overschild .............. 36 min.29 sec.
2006: B. Stellingwerf ........ Onderdendam ........ 34 min.19 sec.
2007: J. Stuursma ............ Kiel-Windeweer ...... 33 min.27 sec.
2008: B. Stellingwerf ........ Onderdendam ........ 33 min.34 sec.
2009: B. Stellingwerf ........ Onderdendam ........ 34 min.07 sec.
2010: J. ten Dam ............. Groningen .............. 34 min.29 sec.
2011: J. ten Dam ............. Groningen .............. 34 min.24 sec.
2012: B. Stellingwerf ........ Onderdendam ........ 33 min.07 sec.
2013: G. Vos .................... Appingedam ........... 35 min.30 sec.
2014: M. ter Veer ............. Oldehove ................ 34 min.20 sec.

45e Minimarathon Ten Boer
maandag 24 augustus 2015

Info: www.sportrecreade.nl
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De 3e editie van de Weidselandtocht
Ten Boer - Terug van weggeweest in de 2015 editie van de Rabobank Sportrecreade is het wandelen. We zien steeds meer
wandelaars op pad gaan, want wandelen is meer en meer een populaire sport voor iedereen en voor mensen van alle leeftijden
geworden. Wij organiseren voor de 3e keer de “Weidselandtocht”. Een wandeltocht voor het hele gezin met keuze uit 3
afstanden: 15 km, 25 km en 35 km.
Voor iedereen die van wandelen
houdt starten we in Ten Boer bij
het dorpshuis en alle drie afstanden hebben de eerste 6 kilometer dezelfde route. Dan hebben
we een pauze waarbij u van de
organisatie een kopje koffie/thee
krijgt aangeboden en vervolgens
lopen we nog een stukje gezamenlijk op totdat de 15 kilometer
alleen verder gaat, weer in de
richting van Ten Boer met onderweg nog een stop. De 25 en
35 kilometer gaan gezamenlijk
verder en na 20 kilometer bieden we u weer iets aan waarna
de 25 km terug gaat richting Ten
Boer en de 35 km nog een stukje
verder gaat om natuurlijk ook
later weer richting Ten Boer te
gaan. Ook onderweg zult u nog
wel eens een keer iemand van
de organisatie met een versnapering tegenkomen.
We hebben 3 leuke routes uitgezet waarin u op verrassend
leuke plekjes komt waar u anders waarschijnlijk niet komt.
Voor de deelnemers aan de 10e
Tocht om de Noord, die 3 weken
later gelopen wordt is dit ook een
hele mooie generale repetitie.
De Tocht om de Noord komt ook
door Ten Boer en omgeving,
maar behoudens een klein stukje van de 35 km hebben we
gekozen voor andere routes.
Starttijden:
35 km tussen 08.00 - 08.30 uur
25 km tussen 08.30 - 09.00 uur
15 km tussen 09.00 - 10.00 uur.

Finishen: vòòr 17.00 uur, dan
sluiten we af.
Locatie: start en finish is het
Dorpshuis tussen de sporthal en
het zwembad aan de Sportlaan
in Ten Boer. Hier is voldoende
parkeergelegenheid.
Kosten: deze zijn 10,- en
voor kinderen tot en met 16 jaar
5,Inschrijven: uitsluitend via de
website van de Rabobank Sportrecreade Ten Boer, dit kan tot en
met donderdag 3 september.
www.sportrecreadetenboer.nl/
wandeltocht
Bij inschrijving kunt u direct met
Ideal betalen. Houd uw reader
en bankpas dus bij de hand.
U ontvangt via de mail een bevestiging van deelname, betaling en startnummer. Uw startpakket ligt vervolgens op
zaterdag 5 september bij de start
voor u klaar. Hierin treft u de
routekaart en een stempelkaart
aan.
Voor iedere deelnemer die de
tocht uitloopt is er bij de finish een
leuke attentie.
Mocht u zich hebben ingeschreven en kunt u onverhoopt niet,
dan kunt u tot 1 september annuleren en zullen wij de inschrijfkosten, minus 2,50 voor de
kosten, aan u terugbetalen.
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