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29e editie
Eemsmondloop
Uithuizermeeden

Uithuizermeeden - Zaterdag 3 oktober wordt voor de 29e keer
de Eemsmondloop georganiseerd. Het betreft de 5e loop van
het BuurContact loopcircuit 2015.De Eemsmondloop is in de
loop der jaren uitgegroeid tot een evenement dat zich nog
steeds op een groot aantal lopers mag verheugen.

Nieuw dit jaar is de 1e Eems-
mondloop Canicross-wedstrijd
welke start om 15.00 uur. (zie
elders in deze krant).
De scholierenloop zal evenals
voorgaande jaren voorafgaan-
de aan de wedstrijd om 16.00
uur van start gaan en opgedeeld
worden in 3 leeftijdscategorie-
ën.
Hopelijk zullen veel ouders hun
kinderen vanaf de zijlijn komen
aanmoedigen.
Omdat het BuurContact loopcir-
cuit een samenwerkingsverband
is overeengekomen met FC
Groningen in de Maatschappij
kan er bij de scholierenloop geld
worden ingezameld voor een
goed doel n.l. Make-A-Wish
Nederland. Dit is een organisa-
tie die ernstig zieke kinderen
graag een onvergetelijke dag wil
bezorgen tijdens deze voor hen
zo moeilijke periode. .
De wedstrijdloop en de recrean-
tenloop zullen om 17.00 uur van
start gaan..
De hoofdafstand van de wed-
strijd is 10 km, twee rondjes van
5. De recreanten kunnen kiezen
uit twee afstanden n.l. 5 km of de
4 mijl van Uithuizermeeden.
De 4 Mijl van Uithuizermeeden
vindt een week voor de 4 Mijl van
Groningen plaats en is dus een
uitgelezen mogelijkheid voor een
ieder die deze afstand nog eens
wil oefenen.  Omdat het vorig
jaar veel lopers bij de 4 mijl van
start gingen heeft de organisatie
besloten ook in deze klasse voor
de eerste drie plaatsen, zowel bij
de dames als bij de heren, prij-
zen beschikbaar te stellen.
De wedstrijdlopers en de recre-
anten kunnen zich voorbereiden
op een prachtig evenement,

hetgeen wel blijkt uit het grote
aantal lopers dat de voorgaande
jaren de weg naar Uithuizer-
meeden wist te vinden.

De organisatie stelt ook dit jaar
naast de gebruikelijke prijzen
weer twee extra bekers beschik-
baar, één voor de snelste Meijs-
ter heer en één voor de snelste
Meijster dame in de wedstrijdca-
tegorie over 10 km.

De inschrijving voor alle onder-
delen vindt net als voorgaande
jaren wederom plaats in het
Bommelhoes. Start en finish is
aan de Gulden Akker.
Het parcours is enigszins gewij-
zigd ten opzichte van vorige ja-
ren. De lopers gaan niet meer
door de Stationsstraat en Hoofd-
straat maar de Noorderstaat
wordt weer aangedaan en het
lusje Smitsweg wordt hierdoor
weer opgenomen in het par-
cours, dit allemaal om de veilig-
heid van de deelnemers te ga-
randeren.

Tot ziens in sportdorp
Uithuizermeeden

De Eemsmondloop wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Landjuweel Aardappelen,
Uithuizermeeden
Accuservice Lijnema,
Roodeschool
Autobedrijf Sietsema,
Uithuizermeeden
Gemeente Eemsmond

Op de foto van L naar R :  Mignon Hekkema, Jan Kooi, Klaas Zijlstra,
Johan Werkman, Meindert Sterenberg en voor Richard v.d. Werff
met hond bij de sponsor Landjuweel.  Fred Reiffers
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Eerste Canicross
tijdens Eemsmondloop

Uithuizermeeden - Canicross is hardlopen in de natuur met
een aangelijnde hond die naar hartenlust mag trekken zodat
baas en hond samen zo snel mogelijk een parcours over het
liefst  onverharde paden afleggen. Deze vorm van achter je
hond aan rennen is ooit begonnen in de sledehondenwereld
als middel om de honden buiten het sneeuwseizoen te
trainen. Tegenwoordig staat de sport open voor alle typen
honden, klein of groot, ras of geen ras.

Naast een enthousiaste hond
heb je alleen een heupgordel,
een goed passend tuig, een elas-
tische lijn en een paar hardloop-
schoenen (liefst met profiel) no-
dig. Afhankelijk van looptalent en
trekkracht betekent het voor de
één gewoon hardlopen met je
hond, voor de ander heel veel
harder lopen dankzij je hond en
voor sommigen lijkt het meer op
vliegen. In Nederland is het nog
een vrij onbekende sport die
echter snel groeit.
Er worden jaarlijks ongeveer 12
wedstrijden georganiseerd,
waaronder sinds 2012 ook een
officieel NK. Bij de meeste wed-
strijden wordt een tijdritstart toe-
gepast waarbij individueel om de
30 seconden wordt gestart. Dit
voorkomt dat honden te dicht op
elkaar zitten en elkaar uitdagen
of hinderen. De afstanden zijn
meestal 2 à 3 km voor de korte

afstand en 5 à 6 km voor de lange
afstand.

PARCOURS
De start is bij de Bommel, en gaat
via de Oudedijksterweg naar het
park rond de  Rensumaborg,
hier zullen  een aantal paden
gelopen worden, waarna men
via de Oudedijksterweg  weer
richting start/ finish zal gaan.
Helaas is het parcours niet hele-
maal onverhard, maar deelne-
mers kunnen er voor kiezen om
zoveel mogelijk in de berm te
lopen. Het parcours bestaat uit 1
ronde en is 3,3 km lang..
Voor deze wedstrijd is er een
sponsor, welke leuke prijzen voor
de winnaars beschikbaar stelt
en daarnaast wordt er voor elk
deelnemend koppel een herin-
nering uitgereikt.
Kijk voor meer informatie op
www.eemsmondrunners.nl

 Fred Reiffers
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Eemsmond Runners:
ambitie en gezelligheid

Uithuizermeeden - Voor Eemsmond Runners is de Eems-
mondloop de jaarlijkse topper van het BuurContact Loopcir-
cuit. Vijfentwintig leden helpen mee in de organisatie en al
jaren achtereen verschijnt een nog groter aantal aan de start.
Onder hen zijn traditiegetrouw de beginners die zich sinds
het voorjaar op hun eerste vijf kilometer-duurloop hebben
voorbereid. Maar er speelt nog veel meer voor de lopers uit
Uithuizermeeden en steeds wijder wordende omgeving. De
groep heeft in zijn zesde levensjaar de overstap gemaakt van
een naar twee trainingen per week en legt de basis voor de
formele vereniging die ze in 2016 wil zijn.

'Het bevalt mij uitstekend, die
tweede trainingsavond in de
week,' zegt Karina Uil-Wiering,
een van de leden. 'Enerzijds
omdat je zo goed in een ritme
komt van in ieder geval twee
keer per week een training, en
anderzijds omdat het gewoon
erg gezellig is om gezamenlijk te
trainen.'
Ze verwoordt kennelijk de op-
vatting van velen, want de animo
voor de tweede trainingsavond,
op donderdag, is al vanaf het
begin boven verwachting. Extra
trainen werpt ook vruchten af.
'De groep is homogener aan het
worden,' vertelt trainer René La
Crois, 'er zijn weinig subgroepen
meer en het niveau aan de on-
derkant van de groep is enorm
omhoog gegaan.'

De stap naar twee trainingen
per week is het antwoord van de
loopgroep op de grote opkomst
op dinsdagse trainingen en op
een duidelijke wens van de le-
den. Enkele ervaren lopers uit
de eigen gelederen zijn trainer
La Crois gaan bijstaan en die laat
weten dat ze dat doen naar volle
tevredenheid. Een van hen heeft
inmiddels aangegeven de oplei-
ding tot Looptrainer 3 te willen
volgen en daarmee, denkt La
Crois al vast vooruit, 'lijkt het een
kwestie van tijd voordat we ook
meer gedifferentieerd kunnen
trainen.'
Dat gedifferentieerd trainen
wordt aantrekkelijk omdat meer
en meer lopers van de groep
zich aan de langste afstanden
wagen. Twee weken na de Eem-
smondloop zal een ware horde
optrekken naar Amsterdam voor
de halve marathon en volgend
jaar zullen mogelijk vijf lopers
debuteren op de hele, in Rotter-
dam op 10 april. Richard van der
Werff uit Usquert, prominent lid

van Eemsmond Runners en een
loper die al jaren zijn marathons
wegtikt, zal er dan bij zijn om de
debutanten op sleeptouw te
nemen. La Crois: 'Een flinke uit-
daging, ook voor mij om ze alle-
maal heel te houden.'

Maar daarmee is de koek niet
op. Uit pure liefde voor het lopen
gestart, is loopgroep Eemsmond
Runners tot nu toe altijd alleen
maar dát gebleven: een groep.
Die groep heeft een structuur en
heeft handenvol leden die be-
langeloos hun inzet leveren,
maar niemand is er benoemd,
weinig is vastgelegd en er is zelfs
geen bankrekening. Al zes jaren
lang regelt een 'stuurgroep' de
dagelijkse dingen en beheert een
'jampothouder' de centen. Pro-
blemen zijn daar nooit uit voort-
gekomen maar het is wel heel
onpraktisch gebleken. Een van
de grote knelpunten is het ont-
breken van een eigen bankreke-
ning, waarvoor een formele
rechtspersoonlijkheid nu een-
maal onmisbaar is.
In opdracht van de leden bereidt
de stuurgroep daarom dit jaar
de overgang voor naar een ech-
te vereniging, door zich op statu-
ten, aftreedbepalingen en wat
niet al te storten. Liefst in novem-
ber of december moet dat voor-
werk klaar zijn en dan zal zich de
ietwat vreemde situatie voor-
doen dat lopers die zich al jaren-
lang lid noemen eindelijk hun
Vereniging Eemsmond Runners
(of wat het ook maar wordt)
gaan oprichten.

Per 2016 of vroeg in 2016 zal er
dus een nieuwe sportvereniging
zijn in Eemsmond, een kernge-
zonde club van hardlopers die
ambitie uitstekend weten te com-
bineren met gezelligheid.
Maar echt nieuw is dat toch niet.

 Herman Rinket
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