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We gaan weer los
De data van de lopen van het BuurContact Loopcircuit 2015 zijn bekend. Het circuit bestaat ook dit seizoen uit zes lopen en gaat op zaterdag 18 april 2015
van start met de Bedumer Bosloop. Traditioneel vindt de afsluiting plaats in Appingedam op landgoed Ekenstein. In deze krant leest u alles over de eerste
lopen. Ook leest u in deze krant over de activiteiten van Team Sunrise, die binnenkort voor het goede doel gaan fietsen en hardlopen in de Franse Alpen.
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Wenskind Jasper held van de dag in videoclip Mooi Wark
Make-a-Wish Nederland vervult de allerliefste wens voor kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Zo vervulde Make-A-Wish Nederland op 31 maart ook de allerliefste
wens van Jasper (14): het opnemen van een videoclip met zijn idolen van Mooi Wark. Deze dag is hij, Jasper de held én een rockster. Jasper was een dag geen patiënt, maar stond deze
dag op een positieve manier in de belangstelling.

Onvergetelijke wensen
in vervulling door
BuurContact Loopcircuit
Met nog maar een paar weken te gaan, staat de eerste buurtloop
alweer op het programma. Op 18 april trapt Bedum de aller-
eerste buurtloop van 2015 af. Alle activiteiten rondom het
BuurContact Loopcircuit maken onvergetelijke wensen voor
wenskinderen met een levensbedreigende ziekte mogelijk.

“Dat kan harder!” roept Jasper
over de set, oog in oog met zijn
idolen van Mooi Wark.
Overdonderd door het in vervul-
ling gaan van zijn grote wens,

was Jasper de held van de dag.
In eerste instantie vond hij het
toch best spannend, maar tij-
dens het eten van een 'Mooi
Wark taart' vuurde Jasper zo'n

30 vragen op de band af. In een
speciale outfit werd de videoclip
opgenomen. De drummer van
de band was de boef en Jasper
de grote held: de politie. Gewa-

pend met een politiepet en hand-
boeien was hij de boef te slim af.
Zijn zusje Lisa (12) regisseerde
de videoclip met veel succes.

Ook 's middags stond in het te-
ken van het boerenleven. Jas-
per kreeg een stoomcursus 'boer
zijn' op de boerderij en was zelfs
getuige van de geboorte van
een kalfje. Het voeren en melken
van de koeien en het rijden op
een tractor maakte de dag voor
Jasper helemaal compleet. Vol-
daan van alle indrukken valt hij
nog voor het dinerbuffet in de
limousine in slaap. Volgens de
moeder van Jasper is de wens-
vervulling van Jasper een “her-
innering voor het leven”.

Het vervullen van een allerliefste
wens heeft op ieder kind een
magisch effect. Maar op kinde-
ren met een levensbedreigende
ziekte in het bijzonder. Het geeft
deze kinderen, die vanwege hun
ziekte te vaak vooral patiënt zijn,
de kracht om kind te zijn. Het
verwezenlijken van een droom
kan voor hun toekomst een we-
reld van verschil betekenen. Sinds
de oprichting in 1989 beleefden
al meer dan 5.700 ernstig zieke
kinderen een fantastische wens.

De vrijwilligers van Make-A-Wish
zijn aanwezig tijdens de evene-
menten van BuurContact. Ge-
durende de buurtlopen wordt
een stand bemand waar loten
worden verkocht voor de loterij-
en. Tijdens de laatste buurtloop
in Appingedam (landgoed Eken-
stein) op 17 oktober wordt een
grote veiling georganiseerd. De
veilingitems worden nader be-
kend gemaakt, maar beloven
een indrukwekkende veiling. De
opbrengsten komen ten goede
aan Make-A-Wish Nederland.
Make-A-Wish Nederland wenst
alle lopers van de buurtlopen
veel succes toe. Bedankt na-
mens alle wenskinderen die hun
liefste wens in vervulling zien
gaan.

Make-A-Wish Nederland, voor-
heen Doe Een Wens, vervult de
liefste wens van kinderen en
jongeren tussen 3 en 18 jaar met
een levensbedreigende ziekte.
Sinds de oprichting in 1989 be-
leefden al meer dan 5.700 le-
vensbedreigend zieke kinderen
hun fantastische wens. Make-A-
Wish Nederland kan dit allemaal
realiseren dankzij de inzet van
ruim 380 vrijwilligers. Giften en
fondsenwervende acties (geld,
maar ook in natura) van bedrij-
ven, clubs, scholen en (sport)
verenigingen zijn samen met de
structurele steun van donateurs
en sponsoren noodzakelijk.
Make-A-Wish Nederland ont-
vangt geen overheidsbijdrage.
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Vanuit het BuurContact bestuur
Voor jullie ligt de eerste BuurContact loopkrant van 2015. De winter is voorbij, de diverse
lokale organisaties zijn al weer druk bezig met het organiseren van de lopen en ons
chiptimingteam heeft al weer warm kunnen draaien bij een aantal “externe” lopen. Het is tijd
om van start te gaan met de 14e editie van het BuurContact Loopcircuit!

Wijziging in de publicatie
van de uitslagen
De afgelopen jaren werden zowel netto- als bruto tijden gepubliceerd, maar vanwege de met
regelmaat voorkomende afwijkingen tussen de door het tijdregistratiesysteem geregis-
treerde netto tijden en de door de deelnemers zelf geregistreerde netto tijden op de
hartslagmeters/sporthorloges heeft het bestuur van de stichting BuurContact Loopcircuit
besloten dat er m.i.v.  2015 alleen nog bruto tijden zullen worden gepubliceerd.

Lopers Company, een nieuwe
naam binnen het BuurContact
Loopcircuit. Bij de Ekensteinloop
vorig jaar is de naam Lopers
Company, al te zien geweest.
Vorig jaar november is de winkel
van Lopers Company in Gronin-
gen geopend en is inmiddels al
weer een vertrouwd beeld in de
Oosterstraat in Groningen. Lo-
pers Company Groningen was
(onder een andere naam) en is
sponsor van het BuurContact
Loopcircuit en heeft het loopcir-
cuit nieuwe jassen en hardloop-
kleding ter beschikking gesteld.
Hiermee kunnen we de komen-
de jaren weer goed gekleed op
pad.
Ook stelt Lopers Company bij
elke BuurContact loop een waar-
debon (te besteden bij Lopers
Company Groningen) ter waar-
de van 100,- beschikbaar. De
winnaar van de bon wordt bij
elke loop geloot uit de deelne-
mende startnummers, dus wie
weet…!
Daarnaast is de alom bekende
tent van het chiptimingteam voor-
zien van een nieuw zeildoek,
uiteraard in de Lopers Company
kleur. Wij zijn zeer verheugd dat
de samenwerking met Lopers
Company voortgezet wordt.

VERANDERINGEN
Er zijn dit jaar wijzigingen door-
gevoerd t.a.v. het samenstellen
van het overall-klassement en
de te publiceren tijden. Deze
wijzigingen zijn te vinden in deze
loopkrant en op de website van
het BuurContact Loopcircuit. In
deze artikelen wordt uitgelegd
wat de wijzigingen inhouden en
hoe één en ander er uit zal gaan
zien.

VERVANGING
Wanneer we het hebben over de
te publiceren tijden is de stap naar
het tijdregistratiesysteem, dat het
BuurContact Loopcircuit ge-
bruikt, niet zo groot. Met het
huidige systeem gaan we al
weer het achtste timingjaar in
en we zijn ons aan het oriën-
teren op een vervangend sys-
teem. Met het vervangen van
het systeem is veel geld ge-
moeid en we hebben bij het
kiezen van een systeem met
diverse wensen, eisen en
(on)mogelijkheden te maken.

Een nieuw systeem zal niet
meer 4 meter breed zijn, maar
ca. 2 meter. Op een tijdregis-
tratiesysteem met een mat
van ca. 2 meter breed is het
registreren van de start (is
ook afhankelijk van het aan-
tal deelnemers) niet altijd wen-
selijk, in dat geval zal de beper-
king van de techniek ons dwingen
om met bruto tijden te gaan
werken.

DE CHIPTIMINGSPAARPOT
De chiptimers van het BuurCon-
tact Loopcircuit worden al jaren
ingehuurd door diverse lopen
buiten het loopcircuit, maar dit

jaar is er een recordaantal “ex-
terne” lopen waar ze de tijdre-
gistratie zullen verzorgen. Via
deze weg wordt er geld verdiend
voor een nieuw tijdregistratie-
systeem. Het mag echter duide-
lijk zijn dat het nogal wat tijdregis-
traties in beslag neemt voor dat
het benodigde bedrag bereikt is.

Wat zwaar meeweegt bij het
maken van een keuze voor een
nieuw systeem is dat we onze
deelnemers geen kosten willen
doorrekenen voor het gebruik
van de chips. Ons streven is om
onze deelnemers een gratis tijd-
registratie aan te kunnen blijven
bieden (geen chiphuur) en we
willen de inschrijfgelden op het
huidige lage niveau proberen te
houden. Keywords hierbij zijn
kostenbeperking en sponsoring.

Het BuurContact Loopcircuit is
mede daarom op zoek naar or-
ganisaties/bedrijven die geïnte-
resseerd zijn in een samenwer-
king met het BuurContact
Loopcircuit. Geïnteresseerden
kunnen zich melden bij het be-
stuur van de stichting BuurCon-
tact Loopcircuit. Onze huidige
sponsors zijn al vele jaren aan
ons verbonden, hiermee laten
deze sponsors zien dat ze zich
thuis voelen bij het Loopcircuit en
dát vinden wij nou belangrijk!

SPONSOREN
We starten ook dit jaar weer met
ondersteuning van de bekende
“hoofdsponsors” zoals Blue
Mule, de RABO bank, Lopers
Company, Snelle Jelle, en Pels
Hotels. Sinds vorig jaar zijn Au-
tobedrijf Veenman en de Krui-
berg opgestaan als sponsor van
het circuit, zij stelden gratis APK's
en uitlijnbeurten ter beschikking
voor de verlotingen ten bate van
Make a Wish. Dit jaar doen zij er
nog een schepje bovenop en

hebben zij het gratis gebruik van
een busje aangeboden, met dit
busje kan het chiptimingteam
naar de lopen reizen.

Pels Hotels stelt ieder jaar het
Schathoes ter beschikking bij de
Ekensteinloop, Snelle Jelle le-
vert de gratis koek, Blue Mule al
het drukwerk en de RABO on-
dersteunt het circuit financieel

en dit jaar zelfs met vrijwilligers bij
de Ekensteinloop. Dit jaar mo-
gen we tevens bouwbedrijf Roor-
da en Veldman uit Ten Post
verwelkomen als sponsor van
het BuurContact Loopcircuit, wij
zijn daar uiteraard zeer blij mee.
We heten de mensen van Roor-
da en Veldman dan ook van
harte welkom!

Verder zijn er nog vele sponsors
die de lokale organisaties onder-
steunen om de diverse lopen te
kunnen organiseren. Wij zeg-
gen het nogmaals, zonder deze
sponsors is het niet mogelijk om
het loopcircuit te organiseren en
wij zijn bijzonder blij dat al onze
sponsors ons ook dit jaar weer
willen ondersteunen.

FC GRONINGEN IN DE MAAT-
SCHAPPIJ EN MAKE A WISH
Na vorig jaar voor het eerst te
hebben samengewerkt met FC
Groningen in de Maatschappij,
wordt deze samenwerking dit
jaar voortgezet. In 2014 zijn er
veel activiteiten geweest met het
doel om geld in te zamelen voor
Make a Wish. Deze activiteiten
hebben ruim 2000,- euro opge-
bracht. Hier hebben jullie, deel-
nemers, toeschouwers en spon-
sors, aan bijgedragen Dit geld
wordt besteed om ernstig zieke
kinderen een mooie dag te kun-
nen laten bezorgen. Het is na-
tuurlijk mooi als we daar een
klein beetje aan bij kunnen dra-
gen.

In overleg met FC Groningen in
de Maatschappij zullen er ook dit
jaar activiteiten zijn t.b.v. Make a
Wish, één en ander is dit jaar wel
anders opgezet. Afgesproken is
dat het BuurContact Loopcircuit
het platform biedt en dat de
vrijwilligers van Make a Wish de
organisatie en de uitvoering van
de activiteiten op zich zullen ne-

men. De vrijwilligers van Make
a Wish zijn dus ook dit jaar bij
elke BuurContact loop te vin-
den, zij bezoeken scholen in
de diverse dorpen, organi-
seren een verloting bij de
lopen enz. enz. Dus als je een
klein beetje wil helpen om
wat geld in te zamelen voor
dit mooie goede doel, kan dit
onder andere door een do-
natie, deelname aan de ver-
loting of het ter beschikking
stellen van een te verloten
artikel. Er zijn (teveel) ernstig
zieke kinderen die jullie daar
erg dankbaar voor zullen zijn.

Rest mij om namens het vol-
ledige bestuur van het Buur-

Contact Loopcircuit alle deelne-
mers, sponsors en vrijwilligers
een fantastisch, sportief en voor-
al een gezond loopseizoen toe te
wensen. We zien jullie graag bij
de lopen van het BuurContact
Loopcircuit.

Gerben Koopman
Voorzitter stichting
BuurContact Loopcircuit

Make-A-Wish en FC Groningen
hebben krachten gebundeld
Sinds de oprichting van stichting Make-A-Wish Nederland hebben al meer dan 5500
wenskinderen hun liefste wens in vervulling zien gaan. Deze kinderen met een levensbedrei-
gende ziekte hebben de kracht gekregen vanuit een onvergetelijke herinnering. Maar wat doet
Make-A-Wish precies en hoe?

Afhankelijk van het moment van
het stopzetten van de tijd door de
deelnemers zelf en het moment
van registreren door het tijdre-
gistratiesysteem treden er met
regelmaat verschillen op, deze
kunnen dan punt van discussie
worden. Het daarop volgende
overleg en aanpassen van de
netto tijden kosten verhoudings-
gewijs veel tijd en energie.

De KNAU richtlijnen geven aan
dat de bruto tijden bepalend zijn
bij de uitslagverwerking. Wij heb-
ben besloten deze richtlijnen voor
onze uitslagverwerking te gaan
volgen. De brutoresultaten van
het tijdregistratiesysteem zullen

dus leidend zijn bij het samen-
stellen van de uitslagen.
Nog even ter verduidelijking, het
verschil tussen bruto en netto tijd

WAT IS DE BRUTO TIJD?
De bruto tijd is de tijd die verstrijkt
tussen het officiële startschot en
het moment waarop de
lo(o)p(st)er de finish bereikt.
Conform de reglementen van
de Koninklijke Nederlandse At-
letiekunie (KNAU) wordt de bru-
to tijd gehanteerd om de officiële
wedstrijduitslag te bepalen.

WAT IS DE NETTO TIJD?
De netto tijd is de tijd die verstrijkt
tussen het moment waarop de

lo(o)p(st)er onder de startboog
doorloopt en het moment waar-
op hij/zij de finish bereikt. Bere-
kening van de netto tijden is
mogelijk geworden sinds mo-
derne hardloopevenementen
gebruik maken van elektroni-
sche tijdswaarneming. De netto
tijd is met name voor recreatieve
deelnemers van belang omdat
de netto tijd een beter inzicht
geeft in de individuele prestatie.
Dit is vooral het geval bij hard-
loopevenementen met een groot
aantal deelnemers met dito start-
vakken, waardoor het verschil
tussen bruto en netto tijd fors kan
oplopen.

Make-A-Wish Nederland vervult
de liefste wens van een kind
tussen de 3 en 18 jaar met een
levensbedreigende ziekte. Elke
wens is uniek maar zorgt bij elk
kind voor een onvergetelijke er-
varing, met een langdurig, posi-
tief effect om als kind kracht uit te
halen. Bij het vervullen van een
wens komt veel kijken, zowel
geld als mankracht. Met heel
veel liefde en passie zetten meer
dan 400 vrijwilligers zich in om
deze wensen waar te maken.
Een wens moet bijzonder zijn en
alles moet tot in de detail klop-
pen. Al tijdens de voorbereiding
is een team hard bezig om  een
wensvervulling zo in te vullen dat
er op de bijzondere dag niets
ontbreekt. Gedurende de dag
zelf, wordt het kind verrast en in
de spotlights gezet.

Make-A-Wish Nederland ont-
vangt geen overheidsbijdrage.
Giften en fondsenwervende ac-
ties (geld, maar ook in natura)
van bedrijven, clubs, scholen en
(sport)verenigingen zijn samen
met de structurele steun van
donateurs en sponsoren nood-
zakelijk. Met al deze inzet laat
Make-A-Wish een kind met een
levensbedreigende ziekte weer
kind zijn.

FC Groningen neemt haar ver-
antwoordelijkheid als voorbeeld-
functie en participeert als Stich-
ting FC Groningen in de
Maatschappij in maatschappelij-
ke initiatieven en projecten. Door
middel van de inbreng van de
spelers, het imago, de kennis en
expertise van de medewerkers
en het stadion van de club wil

Stichting FC Groningen in de
Maatschappij de kracht van sport
inzetten om een maatschappe-
lijke bijdrage te leveren aan de
samenleving op het gebied van
gezondheid, sociale samenhang
en educatie binnen het verzor-
gingsgebied van FC Groningen.
Sinds september 2010 is FC
Groningen in de Maatschappij
partner van Make-A-Wish Ne-
derland. Door deze samenwer-
king worden nog meer wensver-
vullingen gerealiseerd waarmee
een kind met een levensbedrei-
gende ziekte de kracht krijgt om
kind te zijn.
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Alles voor het goede doel
Kantens - Team Sunrise op weg naar de Alp d'HuZes- komt naar buiten met allerlei activiteiten en neemt u graag mee in

hun strijd tegen kanker! Team Sunrise is blij dat de lente is aangebroken en dat zij zich kunnen gaan concentreren op de
buitentrainingen. Vele toertochten door het Hoogeland staan er gepland, maar ook de heuvels van o.a. Tecklenburg worden
bezocht als trainingsonderdeel . Alles wordt uit de kast getrokken om op 4 juni goed voorbereid aan de voet van Alp d'Huzes
te staan om deze zo vaak als mogelijk te beklimmen. Met als doel zoveel mogelijk geld inzamelen voor het KWF.

Het geld inzamelen begint al in Nederland, sinds het eerste overleg
in november zijn de leden al druk bezig en de acties verlopen naar
volle tevredenheid. Maar Team Sunrise wil eruit halen wat er in zit
en heeft nog een heel programma aan activiteiten waarin gepro-
beerd wordt iedereen bij hun doel te betrekken. Niet alleen het
inzamelen van het geld vinden zij belangrijk, ook de saamhorigheid/
het delen van een traan, maar ook zeker van de lach, met elkaar is
wat telt.

ZATERDAG 11 APRIL
Op 11 april organiseren zij samen met de ijsbaanvereniging  Kantens
een loop-en wandelevenement in Kantens. Inschrijven kan vanaf
12.30 uur bij het cultureel centrum t Schienvat, Kerkstraat 7 te
Kantens. De start is om 14.00 uur, voor de hardlopers is er een route
uitgezet van 5 of 10 km. Voor de wandelaars een route van 5 km.
t Schienvat stelt de kleedkamers en doucheruimten beschikbaar.
Inschrijving voor kinderen t/m 12 jaar kost  1,- en voor iedereen
die ouder is  5,-.

DINSDAG 14 APRIL
Eten moeten we allemaal en als het smakelijk is doen we het graag.
Blij is Team Sunrise dan ook met de samenwerking en steun van
Steakhouse “De Kleine Munt” Kenninckweg 9A, 9947 PA in Termun-

ten. Op 14 april kookt het team van
“De Kleine Munt” een drie gangen
“Opgeven is geen optie”-menu en
mogen de team Sunrise-leden
mensen uitnodigen om te komen
eten. Tussen 17.00 uur en 18.00

uur heten zij u van harte welkom, de kosten zijn  30,- per persoon
(dit is incl drinken). Het koken doen de koks van “De Kleine Munt”,
het lekkere eten is voor de gast,  de afwas is voor Team Sunrise  en
de winst voor het KWF, dat is toch het toppunt van samenwerken!
Opgeven kan via het telefoonnummer: 06 - 37650409 of via een
mailtje naar team4sunrise@gmail.com.

VRIJDAG 24 APRIL
Dan volgt 24 april: een spinning-marathon van 12 uur! 's Morgens
vanaf 9.30 uur start er ieder uur een spinning-les. Voor  10,- kan
er een spinning-fiets gehuurd worden. Nog nooit gespind op een
fiets? Dan is dit zeker het moment om het uit te proberen, je geld heb
je niet weggegooid dat heb je
gedoneerd aan de stichting Op-
geven is geen optie/Alp d'Huzes.
Al meer ervaren?Laat je dan
uitdagen door de instructeurs
die aanwezig zijn.
Robert Prins (teamlid van Team

Sunrise), in het dagelijks leven manueel therapeut en ook aanwezig,
kan desgewenst een massage of bodycheck geven. Ook de finan-
ciële bijdrage van  10,- die hij vraagt voor een behandeling gaat
mee in de pot naar de Alp d'Huzes. Robert heeft zich ook verdiept
in de sportvoeding van Powerbar en neemt deze voeding mee voor
de verkoop. Laat je gerust informeren door Robert, hij adviseert
graag maar verplicht je tot niets. Een kijkje op zijn website zal veel
van zijn werkzaamheden verduidelijken  www.robertprins.nl. U
begrijpt dat wij als team blij zijn met zijn kennis, kunde en ervaringen
die met ons mee gaan naar de Alp d'HuZes!
Verder regelt Team Sunrise voor de kinderen een springkussen en
suikerspinnen. De spinning- activiteit wordt mede mogelijk gemaakt
door Go4Fitness, Noordwolderweg 82, 9781 AK Bedum.
Bij deze activiteit is het wenselijk dat men zich van te voren inschrijft,
dat kan door een mailtje te sturen naar team4sunrise@gmail.com.
Maar spontaan, op het laatste moment besluiten om te komen, is ook
mogelijk. Houd er dan wel rekening mee dat er een wachttijd kan zijn.

ZONDAG 26 APRIL
Op zondagmiddag 26 april een activiteit van een hele andere orde:
een benefietconcert in 't Zielhoes te Noordpolderzijl. Team Sunrise-
lid Pol Wijnberg is ook de zangeres van de band Waddnroes. Zij
spelen vanaf 14.00 uur een gevarieerd programma geïnspireerd op
de zee, het wad en het leven achter de dijk in hun eigen vrolijke stijl!
De toegang is gratis, donaties zijn van harte welkom en tevens is hun
cd “For the storm” te koop.
De gehele opbrengst van deze muzikale middag is voor Opgeven
is geen optie/KWF. Het adres van 't Zielhoes is Zijlweg 4, 9988 TD
Usquert.

ZATERDAG 2 MEI
Voor de laatste activiteit mede georganiseerd door Team Sunriselid
Pol, vertrekken we vanaf de parkeerplaats van 't Zielhoes te
Noordpolderzijl voor een zwerftocht op het wad. Deze zal plaatsvin-
den op zaterdag 2 mei om 15.00 uur. Deelnemen kost  11,- per
persoon en kan contant betaald worden voor vertrek.
Dit is dé mogelijkheid om kennis te maken en ook in gesprek te
kunnen gaan met leden van Team Sunrise, het overgrote deel zal
aanwezig zijn tijdens deze ca. 3 uur durende tocht. Vanwege de
veiligheid en omdat we afhankelijk zijn van het weer loopt deze actie
via de wadloopvereniging Pieterburen. Aanmelden kan via
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info@wadlopen.com . Voor meer informatie verwijzen we dan ook
graag naar hun website www.wadlopen.com .

DINSDAG 5 MEI
Tot slot, wórdt er op 5 mei voor Team Sunrise- een muziek en
jamsessie met verschillende bands georganiseerd in cultureel cen-
trum t Schienvat van Kantens. O.a. de bands Waddnroes en The
Brothel Brothers & Maradona's zullen aanwezig zijn. Voor de

jamsessie zijn muzikanten dan ook van harte uitgenodigd om langs
te komen, vergeet niet je eigen instrument mee te nemen...plug and
play. Een uitdaging voor de muzikant en een verrassend geluid voor
de toehoorder, maar zeker het komen waard! De muzieksessie zal
tegen 16.30 á 17.00 uur beginnen ná de optocht van de versierde
wagens in Kantens, toegang is gratis en ook hier zijn donaties van
harte welkom. We hopen op mooi weer.  Rita en Jeannette zullen
dan het terras openen en anders gaan we naar binnen bij t
Schienvat. Aanmelden voor de jamsessie is niet nodig, gewoon langs
komen met je instrument (drumkit en back-line zijn aanwezig).
Net zo gevarieerd als het programma zijn ook de leden van Team
Sunrise, maar allemaal met hetzelfde doel: “geld inzamelen voor
onderzoek tegen kanker en dat mensen geholpen worden gelukki-
ger en gezonder te kunnen leven met kanker”.
Zij kunnen dat niet alleen en vragen daarbij uw help en steun. U kunt
helpen door te doneren, door deel te nemen aan de activiteiten maar
ook door de deelnemers aan te moedigen. Samen zijn we sterk en
is opgeven geen optie!
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Zesentwintigste editie Bedumer Bosloop
Bedum - Op zaterdag 18 april wordt de zesentwintigste editie van de Bedumer Bosloop georganiseerd. Inmiddels is deze loop
een klassieker op de Noord-Groninger hardloopkalender.

De eerste editie van de Bedu-
mer Bosloop werd georgani-
seerd in het najaar van 1989.
Op zaterdag 9 december werd
in alle vroegte het parcours over
de incourante afstand van 7575
meter begaanbaar gemaakt. De
paden in het bos waren toen nog
niet verhard en waren vooral in
het najaar glibberig en voorzien

van vele plassen. Voorafgaand
aan de wedstrijd werd ook al een
jeugdloop gehouden: aan de
start stonden de eerste keer
twaalf enthousiaste kinderen.
Bij de start van de wedstrijd ston-
den 44 wedstrijdlopers en 68
recreanten. Na een spannende
strijd werd R. Arends bij de he-
ren de eerste winnaar van de

Bedumer Bosloop in een tijd van
26:15. Bij de dames zegevierde
W. Demmer in een tijd van 30:45.
Tot 2003 werd de Bedumer
Bosloop in december gelopen,
vaak onder winterse omstandig-
heden. De veldloop was tot die
tijd onderdeel van het Geové-
RZG Loopcircuit.

BEDUMER BULT
In 2003 is de overstap gemaakt
naar het BuurContact Loopcir-
cuit en is de loop naar het voor-
jaar verplaatst. Het circuit biedt
wedstrijden aan over 10 kilome-
ter en voor recreanten is er de
mogelijkheid om 5 of 10 kilome-
ter hard te lopen. Daarvoor zijn
de start en finish van de Bedu-
mer Bosloop naar de Waldadrift
verplaatst, bij het Arjen Robben-
veld. Alle deelnemers lopen rond-
jes van exact 2,5 kilometer over
paden door het bos met als
moeilijkheid dat aan het eind van
iedere ronde de 'Bedumer bult'

bedwongen moet worden. De
deelnemers aan de 10 kilometer
krijgen deze vier keer voor de
kiezen.

ALLE EDITIES GELOPEN
Inmiddels is de Bedumer Bos-
loop elf keer in de huidige vorm
over 10 kilometer georganiseerd.
Dat heeft diverse winnaars en
winnaressen opgeleverd. Het
parcoursrecord bij de mannen
staat op 31:45 en werd in 2004
gelopen door Niels de Bruin. Het
parcoursrecord bij de vrouwen
staat op naam van Sanne Buis-
man, zij was in 2003 de snelste
dame met een tijd van 37:56.
Onder de deelnemers van 1989
en ook van alle andere jaren was
er altijd één constante factor, en
dat was Fiepko Coolman. Deze
enthousiaste man uit Bedum
heeft alle edities van de Bedu-
mer Bosloop gelopen, een pres-
tatie van formaat. Verleden jaar
was de vijfentwintigste jubileum-
editie waarbij Fiepko Coolman in
het zonnetje is gezet.De Loopgroep Bedum is blij met

haar sponsoren.
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JEUGDLOOP
Al sinds de eerste editie worden
ook ieder jaar de kinderen van
alle zeven basisscholen in de
gemeente uitgenodigd om mee
te doen. Zij rennen in drie leef-
tijdsklassen om de prijzen. Dit
levert altijd wedstrijden op waar-
in met veel enthousiasme en
passie gelopen wordt. Ouders
en leerkrachten moedigen luid-
keels hun kinderen aan die één,
twee of vier rondjes van 500
meter hardlopen. Sinds drie jaar
kunnen leerlingen van de deel-
nemende scholen de Bedumer
Bosloop wisselbeker winnen. De
school die in de drie categorieën
het beste scoort mag een jaar
lang de wisselbeker in de school
hebben staan.

STARTTIJDEN
Op zaterdag 18 april wordt om
16.00 uur gestart met de school-
jeugd. De kinderen van de groe-
pen 3 en 4 lopen 500 meter, de
groepen 5 en 6 lopen 1000 meter
en de groepen 7 en 8 lopen 2000
meter.
Om 17:00 uur zal het startschot
van de wedstrijd over 10 kilome-
ter klinken. In verschillende leef-
tijdscategorieën zullen de man-
nen en vrouwen strijden om de
prijzen. Recreanten kunnen kie-
zen uit de 5 of 10 kilometer. Na
afloop is er voor alle deelnemers
een drankje en hapje en natuur-
lijk een herinnering.

vervolg op de volgende pagina.

De Bedumer Bosloop is een loop voor jong en oud.
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MAKE-A-WISH
Verleden jaar is het BuurCon-
tact Loopcircuit een unieke sa-
menwerking gestart met FC
Groningen in de Maatschappij
en Make-a-Wish Nederland.
Deze drie organisaties zullen ook
dit jaar bij elke BuurContact Loop,
met als eerste de Bedumer Bos-
loop op 18 april, activiteiten or-

ganiseren met als doel zoveel
mogelijk ernstig zieke kinderen
een mooie dag te bezorgen.
Deelnemers wordt gevraagd om
geld in te zamelen voor dit goede
doel.

Voor meer informatie:
www.buurcontactloopcircuit.nl
en www.loopgroepbedum.nl

Wijziging reglement
klassementen
Er is een wijziging doorgevoerd t.a.v. de telling voor het
overall klassement van het BuurContact Loopcircuit. Voor
de klassementen per categorie wordt de telling gehandhaafd
zoals deze al werd toegepast.

TELLING KLASSEMENT CATEGORIEËN:
De eerste 25 finishende deelnemers per categorie krijgen punten
voor het klassement. Toekenning van het aantal punten blijft zoals
deze was.

TELLING OVERALL KLASSEMENT:
Voor het overall klassement telt het aantal punten dat een deelnemer
in zijn of haar categorie behaald.

Er wordt niet meer, zoals eerder, een apart klassement per loop
bijgehouden. Dit hield in dat de eerste 25 finishende deelnemers bij
iedere loop punten toegewezen kregen. In de nieuwe wijze van
samenstellen van het overall klassement bepaald het aantal behaal-
de punten in de categorieën dus  de positie in het overall klassement.

Wedstrijdloop 10 km en Trimloop 5 km
Start 17.00 uur - Inschrijving van 15.00 tot 16.30 uur -   6,00

Jeugdloop
Start 16.00 uur - Inschrijving van 15.00 tot 15.45 uur

Inschrijving en omkleden:
Gymzaal aan de Vlijt (Versplein)
Start:
Waldadrift (bij het Robbenveld)

Organisatie: Loopgroep Bedum
Info: David Samson 06 38914522

www.loopgroepbedum.nl
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Lopers Company Groningen
Sinds 2009 zit Lopers Company (voorheen Run2Day) aan de Oosterstraat 25 in Groningen

Groningen - Lopers Company is een speciaalzaak op het gebied van hardlopen en meer. Alles
op het gebied van hardlopen heeft Lopers Company onder één dak samengevoegd. Uiteraard
vind je bij Lopers Company alle producten die je nodig hebt om lekker te kunnen hardlopen:
hardloopschoenen, hardloopkleding, sportvoeding, hartslagmeters, GPS horloges, acces-
soires en niet te vergeten: sportbeha's. Veel hardloopsters vragen zich af of een sportbeha
nou echt wel nodig is. Ja! Helaas is de sportbeha nog steeds een onderschat product. Ik zou
zeggen: kom naar de winkel. Pas een sportbeha en raak overtuigd van het comfort ervan.

met enkele fysiotherapeuten.
Een andere sterke kant is dat ik
niet op een vaste plek werk maar
op verschillende locaties en even-
tueel zelfs huisbezoek is be-
spreekbaar.
Voor meer informatie verwijs ik u
graag naar mijn website:
www.h-bo.nl

JAN STUURSMA
Mijn naam is Jan Stuursma, 28
jaar. Mijn passie is altijd al het
hardlopen geweest. Op zesjari-
ge leeftijd ben ik gaan kijken bij
atletiekvereniging SV Veendam
in Wildervank. Direct was ik ver-
kocht en verslaafd aan deze fan-
tastische sport. Nu we meer dan
20 jaar verder zijn heb ik hier nog
altijd heel veel plezier in en me
ontwikkeld tot een fanatiek wed-
strijdloper. Elke dag trainen hoort
er bij en is 'a way of life'.
In de regio heb ik vele wedstrij-
den mee gedaan en dit doe ik
nog steeds. Ook in het buurcon-
tact circuit ben ik nog regelmatig
terug te vinden. Naast de regio-
nale wedstrijden heb ik ook hele
marathons gelopen. Absoluut
het mooiste wat er is. Inmiddels
heb ik er vier gelopen en hoop
dat er nog vele mogen volgen. 2
jaar geleden liep ik mijn snelste
marathon in een tijd van 2.27.59.
Na een zware blessure van an-

Om te beoordelen welke hard-
loopschoenen het beste bij ie-
mand passen wordt er een hard-
loopanalyse gemaakt. Hierbij
wordt er een opname gemaakt
van de manier waarop iemand
hardloopt. Door deze opname
terug te kijken is er fase voor fase
te zien hoe iemand zijn/haar
voeten afwikkelt en welk type
schoen daarbij past. Vervolgens
kunnen de verschillende mer-
ken en modellen die geschikt zijn
uitgetest worden. De schoenen
kunnen buiten getest worden.
Buiten is namelijk beter te voelen
hoe de schoenen dempen en
afwikkelen.

Hardlopers en hardloopsters
onder ons die blessures hebben
maar toch graag willen blijven
hardlopen of (opnieuw) willen
beginnen met hardlopen kun-
nen ook bij Lopers Company
terecht. Om blessures te voor-
komen of te verhelpen zijn er
verschillende manieren om dat
te doen. Wij werken veel met

compressiekousen (met voet)
en tubes (kousen zonder voet).
Deze kousen worden gedragen
bij diverse klachten aan de on-
derbenen; denk daarbij aan
scheenbeen-, kuit- en achil-
lespeesklachten. Ook een ander
inlegzooltje kan soms al een hoop
leed verhelpen. Daar heeft Lo-
pers Company ook een ruim
assortiment in. Voor klachten die
niet opgelost kunnen worden
door middel van kousen of con-
fectiezooltjes werkt Lopers Com-
pany samen met orthopedisch
technicus Herman Bosma en
met sportmasseur en hardloop-
trainer Jan Stuursma.  Herman
en Jan zullen zich verderop in dit

artikel aan u voorstellen.

Lopers Company wordt gerund
door Henk Por. Henk is een
fanatieke hardloper die graag
meedoet aan de Noordelijke
loopcircuits, waaronder het
Buurcontact Loopcircuit. Daar-
naast is wielrennen een sport die
Henk graag beoefend en in de
winter trekt Henk er op uit met de
ATB. Zwemmen is niet echt een
grote hobby maar toch duikt
Henk regelmatig het water in om
zich voor te bereiden op een hele
triatlon. Daarvan doet hij er één
per jaar. In september 2014 was
dat de Ironman op Mallorca. Dit
jaar wordt er voor het eerst een
Ironman georganiseerd in Ne-
derland, in Maastricht. Er wordt
nog door Henk getwijfeld of hij
daar wel of niet zal starten. Het
vele trainen is toch wel lastig in
combinatie met de winkel. Een
ander doel wordt echter wel
nagestreefd: meedoen aan het
NK halve marathon in Leiden, in
mei 2015. Voor deze halve ma-

rathon is Henk momenteel volop
in training. Hij maakt hiervoor
gebruik van de trainingssche-
ma's die Jan Stuursma voor hem
heeft geschreven.

Tallina werkt parttime in de win-
kel. Zij houdt zich naast alle voor-
komende werkzaamheden op
de winkelvloer bezig met de in-
koop van de kleding. Sinds 1996
is zij werkzaam in hardloopspe-
ciaalzaken. Uiteraard trekt zij zelf
ook regelmatig de hardloop-
schoenen én hardloopkleding
aan om haar kilometers te ma-
ken. Ook het invullen van de
Facebook pagina van Lopers
Company Groningen is de ver-

antwoordelijkheid van Tallina, net
als het Twitter account: Lopers
Company Gron.

HERMAN BOSMA
Mijn naam is Herman Bosma,
geboren in 1962 in Groningen.
Ik ben begonnen met een tech-
nische opleiding en via een korte
tussenstap ben ik in de orthope-
dische techniek terecht geko-
men.
Een aantal jaren geleden heb ik
mijn Bachelor orthopedisch in-
genieur gehaald.
Ook heb ik de opleiding gedaan
voor voetkundig adviseur en
chiropodist (huidige podologie).
Ik ben sinds 35 jaar werkzaam
als orthopedisch technicus en
sinds 2010 als ZZP'er voor mijn
eigen bedrijf:  Houding & Bewe-
ging Oplossingen.
Als ZZP'er houd ik me voorna-
melijk bezig met houding en be-
weging problematiek.
Zelf heb ik diverse sporten ge-
daan waarvan voetbal en hard-
lopen het meest.
Vanuit mijn passie voor sport en
probleemoplossend denken en
de tekortkoming in de markt ten
aanzien van dynamisch meten
heb ik vijf jaar geleden besloten
de stap te maken als adviseur en
leverancier van o.a. (sport)
steunzolen en alle soorten (sport)
braces en orthopedische hulp-
middelen.
Ik maak gebruik van een uniek
insole meetsysteem waarmee je
volledig dynamisch inzicht kunt
krijgen in de drukverdeling van
de voeten en op deze wijze bio-
mechanisch analyseren wat de
oplossingen kunnen zijn voor een
betere houding en minder klach-
ten. De voeten zijn immers de
fundering van het lichaam.
Vermeldenswaardig is dat ook
het lichaamszwaartepunt dyna-
misch wordt gemeten, het
lichaam in stand (statisch) houdt
zich heel anders dan in bewe-
ging en vooral bij dynamische
sporten.
Ik heb jarenlange ervaring met
verschillende medische discipli-
nes;  o.a. orthopedie, revalida-
tie, fysiotherapie etc. in diverse
ziekenhuizen, waaronder het
UMCG, Martini ziekenhuis, Wil-
helmina ziekenhuis, ziekenhuis
Winschoten etc.
Samenwerken met ander disci-
plines vind ik leuk, belangrijk én
leerzaam.
Door samen te werken maak je
elkaar sterker en wordt de klant
er uiteindelijk beter van door de
verschillende expertises te kop-
pelen.
Juist dit is één van de redenen
dat ik  graag samenwerk met
Henk en Tallina.
Ook werk ik samen met Jan
Stuursma die als sportfysiothe-
rapeut in de Oosterstraat actief
is. Verder werk ik nog samen

derhalf jaar ben ik weer aan het
trainen om terug te komen op
dat niveau.
Ondanks dat de blessure mij
heeft verplicht om tijdelijk minder
te lopen heeft juist deze blessure
mij ook laten zien dat de sport-
wereld veel andere mooie din-
gen te bieden heeft. Toen ik niet
kon sporten ben ik op zoek ge-
gaan naar iets waar ik ook vol-
doening uit kon halen. Daarom
ben ik een cursus hardlooptrai-
ner gaan doen bij SV Veendam
atletiek en geef hier nu alweer 2
jaar training aan een leuke junio-
rengroep. Dit doe ik elke week
met heel veel plezier. Door ple-
zier in mijn eigen carrière en in
het training geven ben ik op het
idee gekomen om meer mensen
te gaan begeleiden op het ge-

bied van hardlopen.
Vanuit deze gedachte ben ik in
februari 2015 mijn eigen bedrijf
gestart met het begeleiden van
hardlopers. Zowel voor de be-
ginner als gevorderde loper.
Daarnaast bied ik ook sportmas-
sages aan om alle sporters op-
timaal te kunnen helpen. Naast
een eigen onderneming en een
super sportleven combineer ik
dit met een studie fysiotherapie
en met een leuke parttime baan
bij Lopers Company Groningen.
Heel erg leuk om mensen hier te
kunnen helpen met hun passie.
Alles bij elkaar een druk maar
erg leuk bestaan. Hardlopen is
het leukste wat er is en ik kan het
iedereen aanraden.
Tot snel bij de volgende wed-
strijd, of bij ons in de winkel!

Nieuwe kleding voor
BuurContact Loopcircuit
De nieuwe kleding voor het BuurContact Loopcircuit Team is ter
beschikking gesteld door Lopers Company Groningen. In maart
werden de nieuwe jassen voor het chiptimingteam door de eigena-
ren Henk en Tallina van de hardloopspeciaalzaak uit de Ooster-
straat, oficieel overhandigd. Met deze  jassen in de blauwe kleur van
Lopers Company gaat het team de komende jaren weer goed
gekleed op pad. Lopers Company Groningen bedankt!
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Van links naar rechts: Peter Slager, Anjo Hofman, Dirk Dijkema, Evert Bruinius, Peter Verduijn, Janna Bathoorn en Catharina Reker. Peter
Bijen ontbreekt op de foto. Studio Stedum.

Zaterdag 9 mei 14e Steemer Omloop
Stedum - Op zaterdag 9 mei, organiseert IJsvereniging 'Stedum' de 14e Steemer Omloop, de tweede loop van het

BuurContact Loopcircuit. Er zullen twee rondes van 5 kilometer gelopen worden door de wedstrijd- en recreanten hardlopers.
Voor recreanten is het ook mogelijk om één rondje te lopen.

Het parcours is hetzelfde als de
afgelopen jaren en gaat na de
start op het haventerrein langs
de Molenstraat, Hoofdstraat,
Lopsterweg, Sien Jensema
Horn, Borgweg, Borglanden,
Hilmaarweg, de vernieuwde Sta-
tionsweg, Kleipad, Bedumerweg
en G.A. Reinderspad terug naar
het haventerrein.
Deze wegen zijn van 16.00 tot
18.15 uur voor alle verkeer ge-
sloten. Automobilisten zullen
door verkeersregelaars naar de
parkeerplekken worden bege-
leid. Vanaf het parkeerterrein
(voormalig voetbalveld) worden
de deelnemers begeleid naar de
inschrijving in het nieuwe ge-
bouw van onze ijsclub "Moar-
stee", waar men zich ook kan
omkleden.
De inschrijving start om 15.00
uur voor recreanten, wedstrijd-
lopers en basisschool jeugd. Zij
hebben daarvoor tijd tot 15.45

uur. Voor volwassenen sluit de
inschrijving om 16.30 uur. Start
en finish vinden plaats op het
haventerrein.
Voor de basisschool jeugd zijn er
drie categorieën. Groep 1 en 2
lopen 400 meter. Groep 3, 4 en
5 een rondje dorp, 600 meter.
Groep 6, 7 en 8 een rondje dorp
800 meter. Alle vaders, moe-
ders, opa's en oma`s zijn van

harte welkom om hun (klein)
kinderen aan te moedigen.
De starttijd is 16.00 uur en mee-
doen is voor de jeugd gratis.

Om 17.00 uur gaan de wed-
strijdlopers en recreanten van
start. Het startschot zal worden
gelost door een plaatselijk be-
kende Steemer. Direct na afloop
is er fruit, water, bouillon en een

aandenken voor de lopers. De
kantine van de "Moarstee" zal
deze dag geopend zijn voor een
hapje en een drankje. De orga-
nisatie en vrijwilligers van de Stee-
mer Omloop willen alle lopers
dan ook uitnodigen om deze 14e
Steemer Omloop tot een groot
succes te maken. Tot zaterdag 9
mei!

Voor inlichtingen:
Peter Slager, tel. 0596 - 551972
of slagerp@hetnet.nl



BuurContact 04 - april 2015

Zware benen
Stedum -Als je dit kopje leest dan weet iedere loper/loopster

waar dit op slaat. Beginnende of gevorderde lopers hebben
hiermee te maken. Ook in het dagelijks leven kom je dit
verschijnsel tegen als je b.v  snel de trap op gaat, na een goede
stofzuig actie, een tussensprintje met de fiets als je iets te laat
bent voor het ophalen van de kinderen uit school, viaduct op
of een fikse tegenwind naar je werk. Om die inspanning op te
vangen is het noodzakelijk om toch weer bij te tanken en de
motor te laten draaien.

De man met de hamer ligt altijd op
de loer. Zelf heb ik het meege-
maakt tijdens de halve marathon
van Lauwersoog naar Ulrum op
een warme zaterdag in juli. Een
groot gedeelte van het parcours
ging voor de wind, dus veel drin-
ken was het advies. De organisa-
tie had de verzorgingsposten uit-
gerust met  geconcentreerde
extran drinken, zodat het net sui-
kerwater was. Tijdens het lopen
nam ik een bekertje  drinken, de
helft slikte ik door en de rest
morste ik op mijn knieën. Het
gevolg was dat mijn beide benen
aan elkaar plakten en ik bij de
volgende verzorgingsposten de
bekertjes oversloeg. Ik liep in de
laatste kilometers op de 2e plaats
van de recreanten en voelde de
3e man achter mij "hijgen in de
nek". Dit was voor mij aanleiding
om stevig door te lopen naar de
finish. Met nog 500 meter te gaan
liep ik met de gedachte dat alles
goed was en er een mooie tijd en
ere plaats te halen viel. Dit viel
bitter tegen, na nog een lekkere
douche van de plaatselijke brand-
weer liep ik naar de finish. Met
nog 200 meter te gaan merkte ik
dat alles zwart werd voor mijn
ogen en in beide benen kramp
kreeg. Hulp werd snel geboden
en men verzocht  mij om vele
bekers met water en bouillon te
drinken. Daags na de loop bleef
ik 's nachts koorts houden, welke
wel een week aanhield. Dit was

wel even schrikken en het heeft
toch een paar maanden geduurd,
voordat de schrik helemaal weg
was. Vanaf die tijd  ben ik veel
gaan lezen over dit fenomeen
warmtestuwing, waardoor je
temperatuur te veel oploopt en
de vitale spieren geen goede door-
bloeding en zuurstof meer krij-
gen. Het jaar daarop (28 graden)
was ik goed voorbereid, ik had
veel gedronken voor de loop en
ook de organisatie had nu alleen
water en sponzen. Bij iedere ver-
zorgingspost gooide ik een beker
water over mijn hoofd en dronk
een beker. Zo liep ik de wedstrijd
lekker uit tot net over de finish.
Door het vele water sloeg de
kramp toe in beide billen. Vervol-
gens moest ik strompelend mijn
medaille ophalen en ging na een
warme douche snel huiswaarts.
Een paar dagen fikse spierpijn
was mijn beloning.

Peter Slager.



BuurContact 04 - april 2015


