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Deze maand 

Ten Boer 
geeft Den Haag 
een pak slaag

ISD heeft 
huisvestings-
waterhoofd

Mijn stokpaardje:
40 jaar passie in 

de praktijk gebracht: 
door Alie en Lieuwe 

Ensing

Abt Hathebrand 
en het klooster 

Abonnementsprijs
 11,50 per jaar

Los nummer  1,50

Maandelijks verschijnend Nieuwsblad voor de gemeenten Ten Boer en Loppersum e.o.

Nieuw: Medisch Centrum Ten Boer
 Ten Boer - Per 1 oktober jl. hebben dokter en mevrouw Ensing-Hartlief na ruim veertig jaar 

hun apotheek en huisartsenpraktijk in Ten Boer overgedragen aan dochter Roelfien Ensing 
en haar partner Joris Linmans, beiden huisarts. Op 20 oktober aanstaande verhuist de prak-
tijk van Groene Zoom 13 naar het voormalig Rabobankgebouw, Ticheldobben 8 in Ten Boer.

Voor de 7e keer 
naar Ekenstein

 Appingedam -  De 7e Eken-
steinloop speelt zich af, zoals 
de naam al doet vermoeden, 
rondom het landgoed Ekenstein. 
Om precies te zijn: de lopers 
worden ontvangen in ‘t Schat-
hoes, dat vroeger dienst deed 
als boerderij van  het landgoed. 
De locatie, gelegen aan het 
Damsterdiep, biedt naast ruime 
parkeergelegenheid voor lopers 
en bezoekers de mogelijkheid 
om het landgoed te verkennen. 
Het Landhuis, dat sinds 1989 in 
eigendom is van de familie Pels, 
ligt in het rustgevende park dat 
in Engelse landschapstijl is inge-
richt. Het werd ooit bewoond door 
jonkheer Onno Joost Alberda van 
Ekenstein. Deze jonkheer was 
een lid van één van de oudste 
adellijke families in Nederland, 
die stamde uit  ‘t Zandt, waarvan 
de Alberdaheerd ofwel de borg 
“het Alberdahuis” bekend is. Al 
met al is Landgoed Ekenstein 
een fraaie plek om een run voor 
hardlopers te starten.

Op Niehof

In de afgelopen tijd is daar ingrij-
pend verbouwd en op zaterdag 1 
november is iedereen van 14.00 
tot 17.00 uur van harte welkom om 
de nieuwe apotheekhoudende 
huisartsenpraktijk te bezichtigen. 
In de komende tijd zullen dokter 
en mevrouw Ensing nog wel 
regelmatig in de nieuwe praktijk 
aanwezig zijn, zodat de overgang 
geleidelijk zal verlopen.
In ‘Mijn Stokpaardje’, in het 
abonnementsgedeelte van deze 
krant, verhaalt het echtpaar 
Ensing-Hartlief over de afgelopen 
veertig jaren, waarin passie voor 
hun werk zeker aanwezig was.

Bezorger gezocht

BuurContact
zoekt een bezorger voor Eenum.

Wij zoeken een bezorger vanaf 14 jaar die bereid is
een keer per maand, tegen een redelijke vergoeding,

de krant en eventuele folders te bezorgen.
Heb je belangstelling, mail dan je gegevens naar:

Fred Reiffers, info@buurcontact.com

Dit zijn de winnaars van 2013, wie zullen er dit jaar als winnaars op de foto staan? 

7e Ekensteinloop Appingedam
 Appingedam -  Op zaterdag 18 oktober start de laatste loop van het BuurContact Loopcircuit  

traditioneel op het landgoed Ekenstein. Lees alles hierover op pagina 12 en 13 van deze krant.
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Dries Ameling en Marjan Oostinga
winnaars 28e editie Eemsmondloop

Uithuizermeeden - Onder zeer goede weersomstandigheden gingen bij de senioren 290 deelnemers van start voor resp.
5 of 10  kilometer of ,nieuw in Uithuizermeeden,  de 4 Mijl. Dries Ameling uit Stedum  finishte in de klasse Heren op de eerste
plaats  in een tijd van 34 minuten en 26 seconden, bijna 2 minuten voor Jetze Genee uit Makkum (36.26).  Genee bleef Piet
Wiersma uit Wildervank  ongeveer een halve minuut voor. Ameling was met zijn  tijd tevens de snelste man van de dag.

Bij de heren 40+ kwam Klaas
Brouwer uit Zuidbroek  als eer-
ste over de eindstreep (39.06).
Mark Spruit  uit Groningen wist
Brouwer nog het langst bij te
blijven en moest uiteindelijk 28
seconden toegeven op de win-
naar. Frank Marks, eveneens uit
Groningen,  deed met een derde
plaats van zich
Bij de Heren 50+ een mooie
overwinning voor  oud -Zande-
weerster Albert van der Ziel
(36.31). De man uit Berlikum
bleef Nanko Drent uit Heiligerlee
ruim een minuut voor.  Carel
Opten (Assen) werd derde met
een prima tijd van 39.00.

Jan Krans uit Delfzijl ging, even-
als in 2013, met een tijd van
42.33 in de klasse Heren 60+
met de hoofdprijs naar huis. Al-
bert Zijlstra uit Elsloo deed bijna
een halve minuut langer over de

tien kilometer. Damster Dirk
Heun  kwam met een tijd van
46.53 terug bij de finish aan de
Gulden Akker.

De zusjes Graciëlle (46.49) en
Sariena (48.22)  Evertsz uit
Delfzijl zegevierden in de klasse
Dames.
De derde plaats in deze catego-
rie was voor Charlotte Kneefer
uit Assen in een tijd van 48.26.

Marjan Oostinga uit Eelde was
niet te stoppen in Uithuizermee-
den en greep  de zege in de
klasse Dames 40+ (42.42) en
was hiermee de snelste dame
over-all.  De Groningse Chris-
tien Koning  snelde met een tijd
44.22 over de finish. Simone
Bennema uit Eenrum werd 3e
met een tijd van 45.10.

7e Rabo Ekensteinloop
Appingedam Zaterdag 18 oktober 2014
Wedstrijdloop 10 km Start 14.00 uur
Trimloop 5 km Start 14.00 uur
Inschrijving van 12.00 tot 13.30 uur
Jeugdloop
(basisschooljeugd) Start ?.00 uur
Inschrijving van 12.00 tot ? Uur
Inschrijving en omkleden: ‘t Schathoes

Landgoed Ekenstein
Start: Landgoed Ekenstein
Organisatie: BuurContact Loopcircuit

7e Ekensteinloop
Appingedam

 Appingedam - Op zaterdag 18 oktober start de laatste loop
van het BuurContact Loopcircuit  traditioneel op het land-
goed Ekenstein. Nieuw zijn de jeugdlopen van de basisscho-
len in de gemeenten Loppersum, Appingedam en Delfzijl.
Informatie daarover onder het kopje 'Primeur' verderop in dit
artikel. Inschrijving van wedstrijdlopers en recreanten à -
6,00 vindt plaats van 12.00-13.30 uur in het Schathoes, locatie
Ekenstein. Hier is na afloop ook de prijsuitreiking. Op Eken-
stein zullen tevens de attenties worden uitgereikt aan deel-
nemers die (inclusief de Ekensteinloop) aan vijf of zes lopen
van het BuurContact Loopcircuit hebben deelgenomen.
Parkeren kan op het parkeerterrein, locatie Ekenstein (alleen
te bereiken via de afslag Tjamsweer) en langs de linker berm
van de Albedaweg/Rijksweg, afslag Ekenstein. Verkeersrege-
laars zullen de deelnemers begeleiden naar de parkeerplek-
ken.

De wedstrijdlopers lopen twee
ronden van 5 kilometer en de
recreanten kunnen kiezen uit
een of twee keer de ronde van 5
kilometer. De route is dezelfde
als vorig jaar. De start is om
14.00 uur op de weg langs het
Damsterdiep, voor landgoed
Ekenstein. Eerst gaan de deel-
nemers richting Eekwerder-
draai. Na twee keer een rechtse
bocht wordt het landgoed Eken-
stein opgelopen. Via de ver-
maarde bult en de vijver gaat het
naar de dierenweide. Hier wordt
het bospad gevolgd, richting de
vijver van vaargroep Ekenstein.
De lopers passeren vervolgens
het Schathoes, op weg naar de
brug richting Appingedam met
keerplek, terug naar de start/
finish, waar een verfrissing en
herinnering zullen worden aan-
geboden. Ook bij de Ekenstein-
loop zullen er weer loten worden
verkocht door de Stichting Make
a Wish, die tot doel heeft een
wens van ernstig zieke kinderen
in vervulling te laten gaan.
De Ekenstein loop is de laatste
loop van het BuurContact Loop-
circuit. Het is in alle leeftijdscate-
gorieën nog spannend. Laten
de weergoden ons op de 18e
goed gezind zijn, net als in de
afgelopen jaren.Voor alle lopers,
of je de wedstrijd loopt of recre-
ant bent, is deze loop er één die
je  gelopen moet hebben. Waar
kom je nog zoveel natuur tegen
en strijd met jezelf, als je de
beroemde bult van landgoed
Ekenstein neemt, in je eigen tem-
po, langs de dierenweide en de
vette vriendelijke zwijnen, door
het bos en over de paden, dwars
door een prachtig landschap,
langs de boorden van het Dam-
sterdiep en met begeleidende
ondersteuning van onze pre-
sentator Jan Kooistra. En bijge-
staan door de vaste medewer-
kers van het BuurContact
Loopcircuit: fotograaf Wim Zijle-
ma, Abe Kampen, Peter Slager,
Meindert Sterenberg, Jeanet

Edelkoort en Gerben Koopman.
De organisatie van het Buur-
Contact Loopcircuit nodigt alle
lopers, loopsters en kijkers uit
om de 7e Ekensteinloop tot een
groot succes te maken!

PRIMEUR
Na de primeur van de 1e 4 mijl van
Uithuizermeeden is er dit jaar nog
een tweede primeur binnen het
BuurContact Loopcircuit. Op 18
oktober wordt voor de eerste
keer een jeugdloop voor leerlin-
gen van basisscholen georgani-
seerd tijdens de RABO Ekenstein
loop. De basisscholen in de ge-
meente Appingedam zijn bena-
derd door FC Groningen in de
Maatschappij met het verzoek
deel te nemen aan de jeugdloop
en met zelf te bedenken acties
geld in te zamelen voor Make a
Wish. Deelname voor de jeugd is
gratis!
En…we hebben gehoord dat
Groby, de mascotte van FC Gro-
ningen, van plan is te komen en
misschien zelfs wel mee gaat
doen!
De te lopen afstanden zijn: 300
meter voor 4, 5 en 6 jarigen, 600
meter voor 7, 8 en 9 jarigen en
1200 meter voor 10, 11 en 12
jarigen.
De inschrijving voor de jeugdloop
is van 11.45-12.45 uur; de start is
om 13.00 uur. De prijsuitreiking
zal direct na de laatste jeugdloop
plaatsvinden.
Voor elke deelnemer is er na de
loop ook wat lekkers én je kan met
Groby op de foto!
Dus neem je vader, moeder,
broer, zus, opa's, oma's, ooms en
tantes mee naar Ekenstein en
doe mee!
Make a Wish: door geld in te
zamelen help je mee ernstig zieke
kinderen een mooie dag te laten
beleven. Kinderen die niet kun-
nen sporten of lekker buiten kun-
nen spelen, maar dat wel heel
graag zouden willen. Kijk ook op
www.buurcontactloopcircuit.nl
voor de veiling met mooie  items.

De dames 50+ klasse werd een
Hogelandster aangelegenheid.
De uit Winsum afkomstige Hilda
Broekhuizen (46.37)  finishte
ruim 4 minuten voor Margriet
Taselaar uit Uithuizen (50.55).
Een mooie 3e plaats (51.50)
was er voor Tini Visker uit Oos-
ternieland.

Nieuw op het programma stond
de 4 Mijl met ruim 40 deelne-
mers. De 1e plaats was voor Piet
Jansen uit Bedum (29.36). Snel-
ste dame in deze klasse was
Annet Haaksma uit Groningen
(31.01). Stephan Loonstra uit
Uithuizen wist beslag te leggen
op de 6e plaats.
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Henk de Haan een
fantasierijke wensvervuller
bij Make-A-Wish
Henk de Haan; daar heb je een aantal exemplaren van. Zo fungeerde er een kamerlid onder
deze naam en kennen we een broez'nde. Maar deze Henk de Haan, is de proactieve, creatieve,
enthousiaste en nooit om tekst verlegen zittende vrijwilliger bij Make-A-Wish (MAW).

Uit het bestuur
November 2013, met de Ekenstein loop is het seizoen voor het BuurContact een aantal
weken geleden afgesloten en er wordt alweer druk nagedacht over het seizoen 2014.
Wat ging er goed, wat kan er beter en wat kunnen we onze deelnemers nog meer
aanbieden bij de BuurContact lopen?' Nu je dit leest ligt de laatste loopkrant van 2014
voor je en is de 7e RABO Ekensteinloop dichtbij. Een jaar gaat heel snel, te snel, en
wat is er veel gebeurd, wanneer je terugkijkt op de afgelopen maanden. In december
2013 werden we geconfronteerd met het feit dat Ferry ten Brink, een enthousiaste,
creatieve sponsor van het eerste uur en deelnemer aan het BuurContact Loopcircuit,
ongeneeslijk ziek was; al in februari moesten we afscheid nemen van Ferry. Een triest
begin van het jaar.

Dit jaar is het jaar van de samenwerking tussen FC Groningen in de Maatschappij, Make a Wish
en BuurContact. Er zijn diverse acties opgezet om geld in te zamelen voor Make a Wish en daar
hebben velen hun steentje aan bijgedragen. Maar we zijn er nog niet helemaal, want de RABO
Ekensteinloop komt natuurlijk nog en de veiling voor Make a Wish loopt nog tot 30 oktober. Bij
de loop op Ekenstein zijn nog een aantal mooie prijzen te winnen in de Make a Wish verloting
en uiteraard kan iedereen nog bieden op de unieke items (met dank aan Snelle Jelle, TVM,
de Ajax Foundation en de gulle gevers van de Bayern München, Fenerbahçe en Gasterra
Flames shirts) die geveild worden voor Make a Wish. De veiling is te vinden op
www.buurcontactloopcircuit.nl.

2014 is het jaar van de primeurs. Naast de samenwerking met FC Groningen in de Maatschappij
en Make a Wish hebben we op 4 oktober natuurlijk de 1e 4 mijl van Uithuizermeeden gehad
en zal de 1e RABO Ekenstein jeugdloop op 18 oktober 2014 plaatsvinden. Vooruitkijkend naar
het jaar 2015 kan het zijn dat er ook bij andere BuurContact lopen andere afstanden
georganiseerd zullen worden, maar hoe dat eruit gaat zien is op dit moment nog niet duidelijk.
Het is wel één van onze wensen om onze deelnemers een breder pakket aan afstanden te
kunnen bieden.

Net als voorgaande jaren zijn wij, als Stichting BuurContact Loopcircuit, weer geholpen door
velen die deze stichting een warm hart toedragen. Deze mensen en bedrijven hebben mede
mogelijk gemaakt wat we dit jaar konden doen. We willen hen hiervoor hartelijk bedanken: Snelle
Jelle (voor al die heerlijke koeken en de te verloten/veilen items), Janneke, voor het iedere keer
maar weer brengen van de koeken, Jan Kooistra (voor zijn bloemrijke en kundige wijze van
speakeren), de RABO bank, Blue Mule (voor alle posters en het samenstellen van de loopkrant),
Henk en Tallina (voor alle sportieve en materiële ondersteuning en het meedenken), MF
uitzendbureau, autobedrijf Veenman en Kruize (voor de gratis APK en uitlijnbeurten die we
mochten verloten) en Pels hotels voor het ter beschikking stellen van het Schathoes op
Ekenstein!

Verder een woord van dank en respect voor de vrijwilligers van Make a Wish. Zij hebben de
soms ondankbare taak van loten verkopen vol enthousiasme uitgevoerd.
Daarnaast zijn we blij met de gesigneerde FC Groningen shirts die we mochten weggeven, de
FC spelers die bij een aantal lopen aanwezig waren en uiteraard Groby, die ook een beetje
ónze mascotte is geworden.
Wie in dit rijtje zeker niet mogen ontbreken, zijn de vrijwilligers, die bij iedere loop hun uiterste
best hebben gedaan om alles goed te laten verlopen, alle lokale sponsoren en alle verenigingen
die onze Make a Wish actie hebben gedeeld, geliked, enzovoorts. En tot slot natuurlijk onze
deelnemers en supporters: dank voor jullie vertrouwen in ons loopcircuit.

Zonder al deze mensen en bedrijven is een evenement als het BuurContact Loopcircuit niet
mogelijk, dus zien we iedereen volgend jaar graag terug en heb je een buurman, een familielid
of een collega die nog twijfelt om mee te doen, neem hem of haar gerust mee. Je hoeft niet
te winnen om een winnaar te zijn of zoals ik laatst in Duitsland tijdens een loop een lied uit een
huis hoorde schallen: “So sehen Sieger aus!” en ik liep toch echt niet vooraan.
Tot bij de 7e RABO Ekensteinloop en mocht dat niet lukken, dan graag tot een volgende keer!

Mede namens alle bestuursleden van de Stichting BuurContact Loopcircuit,
Gerben Koopman

P.S. Mocht ik iemand zijn vergeten te bedanken: dat was niet bedoeld en ik bied daarvoor mijn
oprechte excuses aan.

Voor de regionaal actiecoördi-
nator en wensvervuller bij MAW
vliegen de dagen voorbij. Sinds
zijn pensioen is hij wekelijks actief
voor deze organisatie en haalt hij
met gemak twintig uren inzet-
baarheid per week voor MAW.
De Haan, die tot zijn 61ste ac-
countmanager bij de regiopolitie
in het huidige Noord-Groningen
was, is sinds zijn pensioen inzet-
baar bij MAW. Hij gebruikt zijn
netwerk in deze onbetaalde func-
tie. Hij kent de organisatie en
structuren binnen MAW goed en
wilde vanaf de allereerste con-
tacten het liefst wensvervuller
worden. Nadat hij was aange-
nomen is hij eerst opgeleid om
deze functie goed te kunnen
uitoefenen. In deze rol heeft hij
direct contact met alle betrokke-
nen rondom een wensvervulling
en, heel belangrijk, vooral met
het kind. MAW zorgt dat een kind
met een levensbedreigende zie-
ke een hartenwens in vervulling
ziet gaan. In zo'n wensvervulling
werkt hij samen met de wensha-
ler en met een manager op het
hoofdkantoor. Met z'n drieën
denken ze in een “conference
call” na over de opzet en of de
plannen overeenkomen met de
signalen die de wenshaler in het
eerste gesprek heeft gekregen.
De Haan onderhoudt vanaf dat
moment de contacten met het
kind en de familie. De praktijk laat
wel eens zien dat van het plan
moet worden afgeweken, om-
dat het programma bijvoorbeeld
te lang is voor één dag, of wan-
neer het kind geen goede dag
heeft. De wensbegeleider en
vervuller blijven de hele dag aan
de zijde van de familie en nemen

voor één dag de touwtjes in
handen. Voor alles wordt ge-
zorgd, ook voor de medisch nood-
zakelijke dingen.
De wensen van kinderen kun-
nen heel divers zijn en soms
lijken ze op elkaar. Toch is elke
wensvervulling speciaal en toe-
gespitst op het kind. De meeste
wensen worden binnen de lands-
grenzen vervuld, maar in 30%
van de aanvragen wordt naar
het buitenland gereisd. Met een
buitenlandwens gaat geen vrij-
williger mee uit de regio, maar
wordt de familie begeleid en/of
opgevangen door een vrijwilli-
ger uit het land waar de wens-
vervulling plaatsvindt. Hierop zijn
uitzonderingen: soms kent het
land geen MAW of de familie
heeft geen begeleiding nodig.
Een usb met alle gemaakte fo-
to's en fotoboek zijn later de
tastbare herinneringen voor het
kind en de familie. Deze worden
overhandigd in het afrondende
bezoek waar de dag nog eens
wordt geëvalueerd. “Niet zon-
der reden”, zegt De Haan. “Er
zijn altijd aspecten waar je van
kunt leren.” De wensvervuller
verbreekt daarna het contact,
want met gemiddeld één per
maand heeft hij de handen vol en
ontbreekt de tijd om met alle
wenskinderen contact te hou-
den.
Jaarlijks worden in Nederland
530 (en in totaal zijn er zo'n
5800) wensen vervuld. Naast
BN'ers als Wendy van Dijk of
Edwin van der Sar vindt De Haan
het kind de grootste ambassa-
deur voor MAW. Als hij of zij
geniet, in het bijzijn van het gezin
en uitgezwaaid wordt door de

hele straat, is het gelukt om het
werk van MAW bekend te ma-
ken en te laten zien wat er mee
bereikt wordt. In enkele gevallen
gaat zelfs de behandelend spe-
cialist mee.
De Haan gaat zorgvuldig om
met een wens. Als hij teveel heeft
neemt hij het niet aan, want
daarmee zou hij een andere
wensvraag mogelijk tekort doen.
“Maar”, vult hij aan, “wanneer
het een spoedwens betreft,
worden alle inspanningen ge-
daan om het naast de “normale”
wens te bewerkstelligen”. Daar-
mee geeft hij de gradatie in de
wens aan, van normale en halve
spoed tot urgent. De MAW orga-
nisatie drijft op wenshalers en
vervullers, een regiocoördinator
en een mediavrijwilliger. De Haan
laat overigens geen kans onge-
legen om te werven, want er is
een dringende behoefte aan
regiovrijwilligers, die onmisbaar
zijn in het rijtje medewerkers.
Om de wensvervullingen te be-
kostigen worden veel acties op
touw gezet die geld in het laadje
brengen. Tenslotte geeft De
Haan het voorbeeld van een
business challenge concept
waarin bedrijfsteams de strijd
tegen elkaar opnemen in het
organiseren van een wensver-
vulling en methoden ontwikke-
len waaruit dit betaald kan wor-
den. Met dit concept snijdt het
mes aan twee kanten: het bedrijf
ziet een onverwachte en on-
voorspelbare kant van de werk-
nemer en MAW ziet een nieuwe
sponsor toegevoegd.
Tekst: Op Niehof
28 augustus 2014
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Wat zeg je? Doodlopers?
Welnee, hardlopers blijven juist langer gezond
Lopen is leuk en gezond.  Je wordt er slanker en fitter van en steekt beter in je vel. Hardlopen is dus gezond. Maar hoe pak
je het aan?

1. DOEN: SPORTMEDISCHE
KEURING
Het is verstandig om vóór je
begint met hardlopen een sport-
medische keuring te laten doen.
Zeker als je bijvoorbeeld rookt,
wat te zwaar bent of  hartproble-
men in de familie hebt. Bij zo'n
keuring  die soms (deels) door
zorgverzekeraars wordt ver-
goed  onderzoekt een sportarts
de bloeddruk, vetpercentage,
hart- en longfunctie en urine.
Ziet hij geen medische bezwa-
ren, dan kun je van start.

2. KOOP GOEDE SCHOENEN
Een goed paar hardloopschoe-
nen kost al gauw honderd euro.
Een flinke uitgave, zeker als je
nog niet weet of hardlopen echt
wat voor jou is. Toch is het de
investering waard. Weliswaar is
niet bewezen dat speciale hard-
loopschoenen blessures voor-
komen, maar ze behoeden je in
ieder geval voor onnodige spier-
pijn. Bovendien lopen dergelijke
schoenen veel comfortabeler
dan bijvoorbeeld tennisschoe-
nen. Voor een goed advies over
welke schoen het best bij je past,
ga je naar een speciale hard-
loopwinkel. Schaf dan meteen
een paar naadloze sokken aan:
dat voorkomt blaren.

3. WARMING-UP
(EN COOLING DOWN)
Je hebt ze vast wel eens gezien:
de renners die met een been op
de brug of leunend tegen een
boom hun spieren strekken. Het
ziet er professioneel uit, maar
om lekker te kunnen lopen of
blessures te voorkomen, is het
niet nodig. Bereid je voor op de
inspanning door vijf minuten ste-
vig door te wandelen. Na de
training doe je hetzelfde om je
lichaam bij te laten komen.

4. BOUW HET LANGZAAM OP
De meest gemaakte fout van
beginnende hardlopers: te snel
te veel doen. Wil je blessures

voorkomen en het lopen ook na
een paar weken nog volhouden,
begin dan rustig. Twee keer in
de week een korte training, waar-
van je de intensiteit langzaam
opbouwt, is meer dan voldoen-
de. Dat ziet er als volgt uit:
Stap 1: gedurende tien minuten
om en om een halve minuut
hardlopen en een minuut wan-
delen.
Stap 2: gedurende tien minuten
om en om een minuut hardlopen
en een minuut wandelen.
Stap 3: gedurende tien minuten
om en om een minuut hardlopen
en een halve minuut wandelen.
Stap 4: gedurende tien minuten
om en om twee minuten hardlo-
pen en een halve minuut wande-
len.
Stap 5: drie minuten hardlopen,
een minuut wandelen, drie mi-
nuten hardlopen, een minuut
wandelen, twee minuten hard-
lopen.
Stap 6: vijf minuten hardlopen,
een minuut wandelen,
vier minuten hardlopen.
Stap 7 en verder: zonder pauze
tien minuten hardlopen.

Daarna de looptijd bijvoorbeeld
wekelijks met 10 procent uitbrei-
den. Pas als je stap 1 onder de
knie hebt  geen spierpijn of stijf-
heid de volgende dag en ook niet
de volgende keer dat je loopt
begin je aan de volgende. Reken
erop dat je minstens een half jaar
training nodig hebt om een half
uur zonder pauze te kunnen
hardlopen. Gun je lichaam tus-
sen de trainingen door genoeg
tijd om te herstellen: neem het
liefst telkens drie dagen rust en
loop bijvoorbeeld steeds op
woensdag en zondag.

5. HET BESTE SCHEMA IS
GEEN SCHEMA
In boeken over hardlopen en op
internet vind je talloze opstart-
schema's voor beginnende hard-
lopers. Gebruik die liever niet.
Het gevaar bestaat dat je alleen

maar bezig bent met het halen
van de doelen van het schema,
en je niet meer naar de signalen
van je lichaam luistert. Boven-
dien: wat voor de één een goed
programma is, is voor de ander
te langzaam of juist te snel. Als je
jouw lichaam de opbouw laat
bepalen, is de kans veel groter
dat je het hardlopen op de lange
duur volhoudt.

6. KUN JE NOG PRATEN?
Een goede vuistregel voor het
tempo van lopen is dat je tijdens
het rennen nog een gesprek
moet kunnen voeren met een
(denkbeeldige) persoon naast
je. Raak je buiten adem? Dan ga
je te snel. Het is een waarschu-
wingssignaal van het lichaam
dat de spieren meer zuurstof
verbranden dan er aangevoerd
kan worden. Tijdens het lopen
merk je het nog niet, maar de
kans is groot dat je de volgende
dag stijf bent. De neiging is dan
groot om een volgende training
over te slaan of zelfs helemaal af
te haken. Overigens maakt het
voor de conditie niets uit; lang-
zaam hardlopen levert net zo-
veel gezondheidswinst op als
snel hardlopen.

7. HARTSLAGMETER EN
SPORTHORLOGE
Veel winkels en websites raden
beginnende hardlopers aan een
hartslagmeter te gebruiken. Ook
hier geldt: wat voor de ene per-
soon een hoge hartslag is tijdens
het lopen, is voor de ander nor-
maal. Je ademhaling is een veel
betere indicator of je te veel van
je lichaam vraagt of niet (zie tip
6). Een sporthorloge kan wel
handig zijn. Daarop kun je een
tijdsinterval instellen, zodat je elke
keer een piepje hoort als je van
wandel- naar hardlooptempo
moet overschakelen, of anders-
om.

8. WEL OF NIET LOPEN MET
ANDEREN
Veel beginnende hardlopers
besluiten in groepsverband te
gaan lopen, al dan niet onder
begeleiding van een instructeur.
Dat is gezelliger en zorgt voor
een stok achter de deur als je
geen zin hebt. Toch is het ver-
standig eerst een aantal maan-
den alleen te trainen, zodat je in
je eigen tempo een basisconditie
opbouwt. Begin je direct in een
groep, dan is de kans groot dat
je het tempo van anderen die
sneller lopen, probeert te vol-
gen. Met mogelijk spierpijn of
zelfs blessures tot gevolg.

9. Neem blessures serieus
De meeste beginnende lopers
krijgen na vier tot zes weken voor
het eerst een (kleine) blessure.
Vooral klachten aan de enkel en
het scheenbeen komen veel
voor. Voel je een beginnend pijn-
tje dat niet op spierpijn lijkt? Neem
dan een paar dagen extra rust.
10. Wissel links en rechts af

Wegen en paden lopen vaak bol,
om te zorgen dat er geen water
op blijft staan. Als je altijd aan
dezelfde kant loopt, kan dat
ongemerkt  tot overbelasting (en
dus een blessure) van een been
of voet leiden. Probeer daarom
afwisselend langs de linker- en
de rechterkant van de weg te
lopen.

11. HITTE, KOU EN REGEN
Stijgt het kwik tot boven de 25
graden, loop dan alleen 's och-
tends vroeg of 's avonds. Kies
een wat kortere route, zodat je
snel terug bent als je last krijgt
van de hitte. Kun je de volle zon
niet vermijden, kies dan voor een
petje dat ook de nek bedekt.
Hardlopen in de kou levert over
het algemeen geen problemen
op. Bij temperaturen onder het
vriespunt is het verstandig een
muts op te doen, zodat je li-
chaamswarmte niet te snel ver-
dwijnt.
Ook hardlopen in de regen kan
geen kwaad; je hoeft daarvoor
geen speciale kleding aan te
schaffen. Zelfs een 'ademend'
regenjack leidt tijdens het hard-
lopen al gauw tot oververhitting.
Alleen als het buiten koud is en
het water met bakken uit de
hemel komt, is het verstandig
iets van beschermende kleding
aan te trekken om onderkoeling
te voorkomen.

12. PAS OP BIJ EEN INFECTIE
Bij een simpele verkoudheid kun
je rustig hardlopen. Vooraf neus-
druppels nemen om benauwd-
heid te voorkomen, is niet nodig:
door het lopen gaan de luchtwe-
gen vanzelf wat verder open-
staan. De kans is groot dat je
daardoor onderweg een loop-
neus krijgt. Kortom: zakdoeken
mee.
Heb je last van een meer serieu-
ze infectie, al dan niet met koorts,
ga dan niet hardlopen. De hart-
spier kan dan namelijk geïnfec-
teerd raken, met hartritmestoor-
nissen tot gevolg. Wacht tot je
helemaal beter bent voordat je
de training weer (geleidelijk)
oppakt. Het prestatievermogen
kan tot wel tien dagen na koorts
duidelijk verminderd zijn.

13. RUNNERS' HIGH OF NIET:
DOORGAAN!
Runners' high is het gevoel dat
getrainde hardlopers krijgen als
ze een eind rennen. Maar lang
niet alle plezier lopers ervaren
dat. Ga ervan uit dat het lopen
zeker in de beginfase  verre van
comfortabel kan voelen. Zelfs
als het na een tijdje fysiek mak-
kelijker wordt, moet je je er mis-
schien toch toe zetten om de
deur uit te gaan. Laat je daar
vooral niet door ontmoedigen.
Het betekent niet dat je iets ver-
keerd doet of dat hardlopen niets
voor jou is, alleen dat het wat
meer wilskracht vereist.
Als je bovenstaande regels volgt
krijg je vast veel plezier in het
hardlopen.

Groningen doet mee:
NOVEMBER IN HET TEKEN VAN 'AANGEPAST BEWEGEN EN
GEHANDICAPTENSPORT'

Groningen - In de maand november staan, net als in 2013,
aangepast bewegen en gehandicaptensport centraal. Vanaf
2014 roepen tien van de twaalf provincies deze maand uit tot
'November, aangepast in beweging!'. Groningen vindt het
belangrijk extra aandacht te creëren voor deze thematiek.
Sport en beweegdeelname blijven bij gehandicapten nog
steeds achter en bestaande initiatieven zijn vaak onbekend.
In Groningen worden deze maand tal van activiteiten georga-
niseerd met als doel het bestaande aanbod te promoten en
bewustwording te creëren rondom het thema 'leven met een
handicap' en 'gehandicaptensport'.

Hoe eerlijk wil je zijn:
ga óók voor Fairtrade wijn.

 Ten Boer/Loppersum - De Stellar Organics wijnen worden
gemaakt in Zuid Afrika. De druiven zijn afkomstig uit wijn-
gaarden tussen de noordelijke grenslijn van de Olifantenri-
vier en Namaqualand. Stellar is de grootste wijnproducent
van Zuid-Afrika en al haar producten zijn Fair-for-Life gecer-
tificeerd. De wijngaarden van Stellar worden op een zo na-
tuurlijk mogelijke manier gerund.

Voorbeelden van activiteiten: fit-
testen, lezingen over het belang
van bewegen, sportfestival voor
jeugd met een lichamelijke be-
perking, open huis sportaanbie-
ders en diverse themabijeen-
komsten voor sportaanbieders.
Thema's zijn: omgaan met bij-
zonder gedrag in sport- en spel-
situaties, omgaan met sporters
met een communicatieve/audi-
tieve beperking en omgaan met
sporters met een visuele beper-
king.
Bijzonder blij zijn we met het
draagvlak voor deze thematiek
en de betrokkenheid vanuit het
bedrijfsleven. Een aantal Gro-
ninger bedrijven heeft zich aan
deze thematiek verbonden en
draagt een steentje bij om sport
en bewegen voor iedereen mo-
gelijk te maken. Rabobank Stad
en Midden Groningen, Rabo-
bank Zuid en Oost Groningen,
Noordlease en Van Kasteel heb-
ben zich inmiddels aangesloten
bij het themaprogramma 'Aan-

gepast in beweging!' van Huis
voor de Sport Groningen.

Sportplein Groningen is een sa-
menwerkingsverband tussen
negen partners in de provincie
op het gebied van sport en be-
wegen. Door bundeling van ken-
nis, expertise en samenwerking
willen zij de topsport en de breed-
tesport hier naar een hoger ni-
veau tillen.
Sportplein Groningen is bedoeld
om organisaties met elkaar te
verbinden, kennis te delen,
dienstverlening op elkaar af te
stemmen en gezamenlijk een
visie te vormen op verschillende
themagebieden. Vervolgens
komen de partners tot plannen
en activiteiten ter verbetering
van de sport in de provincie. Met
gebundelde krachten kunnen
mogelijk nieuwe financiële mid-
delen worden gegenereerd.
Missie: samen in beweging voor
optimale sport in Groningen.

Omdat er weinig tot geen bestrij-
dingsmiddelen worden gebruikt,
komen er veel insecten voor die
in andere wijngaarden zijn ver-
dwenen. Eén daarvan is het
vuurvliegje. Daarom heeft Stel-
lar een van haar wijnen Firefly
(vuurvliegje) genoemd.
De sfeer tussen boeren en ar-
beiders is vriendelijk en ontspan-
nen. De arbeiders zijn voor een
deel eigenaar van de wijngaard
en wijnkelder. De Fairtrade pre-
mie wordt geïnvesteerd in huis-
vesting, gezondheidszorg, on-
derwijs voor de arbeiders-
gezinnen en vele andere projec-
ten. Jonge kinderen gaan naar

een nabijgelegen dagopvang/
naschoolse opvang. Voor oude-
re kinderen is een schoolbus
beschikbaar.

HET ASSORTIMENT VAN
STELLAR ORGANICS:
· Heaven on earth, een des-
sertwijn waarbij de druiven wor-
den ingedroogd op een bedje van
stro en rooibos.
· Vonkelwijn, een witte mousse-
rende wijn. Geweldig bij feesten
en jaarwisseling. Ook altijd leuk
om cadeau te geven.
· Stellar merlot, no sulphur ad-
ded. Een krachtige rode wijn waar
geen sulfiet aan toegevoegd is.


	Pagina 01
	pagina 12
	Pagina 13
	pagina 14

