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BuurContact 09 - oktober 2015

Dries Ameling en Simone Binnema
winnaars 29e Eemsmondloop

8e Ekensteinloop Appingedam
Na de 5 lopen van het Buurcontact loopcircuit sluit traditioneel op zaterdag 17 oktober de start op het landgoed Ekenstein. Net als vorig jaar zijn er weer de jeugdlopen van de
basisscholen in de gemeentes Loppersum, Ten boer, Bedum, Appingedam en Delfzijl. De inschrijving van de basisschooljeugd vindt plaats bij de start/finish van 11.30 tot 12.30
uur, deze is gratis.
De starttijd is om 13.00 uur. De
jeugd met de leeftijd van 4,5,en
6 jaar starten eerst met hun 300
meter loop. De jeugd met de
leeftijd 7, 8 en 9 jaar lopen een
loop van 600 meter en de jeugd
van 10,11 en 12 jaar lopen een
loop van 1200 meter.De prijsuitreiking zal gelijk na de laatste
jeugdloop plaatsvinden.
Wedstrijd en recreanten inschrijving a 6.00 euro vinden weer
plaats van 12.00 tot 13.30 uur in
het ‘t Schathoes locatie Ekenstein. Hier is na afloop ook de
prijsuitreiking. Op Ekenstein zullen tevens de attenties worden
uitgereikt aan deelnemers die
(inclusief de Ekensteinloop ) aan
vijf of zes of lopen van het Buurcontact loopcircuit hebben deel-

genomen. Parkeren kan op het
parkeerterrein op locatie Ekenstein en alleen te bereiken via
afslag Tjamsweer. En aan de
linker berm van de Albedaweg/
Rijksweg afslag Ekenstein. Verkeersregelaars zullen de deelnemers begeleiden naar de parkeerplekken.
Ook bij de Ekensteinloop zullen
er weer loten worden verkocht
door de stichting Make a wish,
die het doel heeft ernstig zieke
kinderen hun wens in vervulling
te laten gaan.
De wedstrijdlopers lopen twee
ronden van 5 kilometer en de
recreatieve lopers kunnen kiezen uit èèn of twee keer de ronde
van 5 kilometer.

De 29e Eemsmondloop in Uithuizermeeden werd onder zeer
goede weersomstandigheden gewonnen door Dries Ameling en Simone Binnema. Bij de senioren gingen 240 deelnemers van start. De afstand bedroeg 5 of 10 km en ook dit jaar
had de organisatie wederom de vier mijl op het programma
gezet.

De route is gelijk aan vorig jaar.
De start is om 14.00 uur op de
weg langs het Damsterdiep voor
landgoed Ekenstein. Eerst gaan
de deelnemers richting Eekwerderdraai. Na twee keer een
rechtse bocht wordt het landgoed Ekenstein opgelopen. Via
de vermaarde bult en de vijver
gaat het naar de dierenweide.
Hier wordt het bospad vervolgd
richting de vijver van vaargroep
Ekenstein. De lopers passeren
vervolgens `t Schathoes naar de
brug richting Appingedam met
keerplek, terug naar de start/
finish waar een verfrissing en
herinnering zullen worden aangeboden.
De Ekenstein loop is de laatste
loop van het buurcontactloopcircuit. In alle leeftijdscatagorien is
het nog spannend. Laten de
weergoden ons op de 17e weer
goed gezind zijn net als de afgelopen jaren.Voor alle lopers, of je
de wedstrijd loopt of recreant

bent, deze loop is 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 een tempo die je
zelf het prettigst vindt. Langs de
dierenweide en de vette vriendelijke zwijnen door bos en paden dwars door een prachtig
landschap en langs de boorden
van het Damsterdiep. En met
begeleidende ondersteuning van
onze presentator Jan Kooistra .
En bijgestaan door de vaste
medewerkers van het buurcontactloopcircuit fotograaf Wim Zijlema, Abe Kampen, Peter Slager, Meindert Sterenberg,
Jeanet Edelkoort en Gerben
Koopman.
De organisatie van het Buurcontact loopcircuit nodigt alle lopers
en sters en kijkers uit om de 8e
Ekensteinloop tot een groot succes te maken.
Wim Zijlema

Landgoed
Ekenstein
Alberdaweg 70 • 9901 TA Appingedam
T: 0596 628528 • F: 0596 620621
E: info@ekenstein.com • I: Twitter • Facebook

KNVB beker komt naar Ekenstein
Appingedam - De KNVB beker die dit jaar door FC Groningen
is gewonnen, komt naar de loop die op 17 oktober wordt gehouden
op Landgoed Ekenstein. Alle deelnemers kunnen met de beker
worden vereeuwigd tijdens een fotosessie. Dit zal voornamelijk voor
de deelnemers van de jeugdloop een leuke gelegenheid zijn om met
de beker te worden gefotografeerd. Lees meer over de beker op
onze Facebook site.

Dries Ameling uit Stedum finishte in de klasse Heren op de
eerste plaats in een tijd van 33
minuten en 56 seconden, bijna 1
minuut voor Gerben Vermeij uit
Leens (34.45). Vermeij bleef
Gerard Vos uit Appingedam bijna
een halve minuut voor. Ameling
was met zijn tijd tevens de snelste man van de dag.
Bij de heren 40+ kwam Remco
Oost uit Kantens als eerste over
de eindstreep (38.26). Mark
Spruit uit Groningen wist Remco
Oost nog het langst bij te blijven
maar moest uiteindelijk ruim een
minuut toegeven op de winnaar.
Ronald v.d.Haak uit Aduard deed
met een derde plaats uitstekend
van zich spreken (39.53). Garco
v.d. Berg uit Uithuizen finishte als
4e (41.04) Marinus en Michiel
Janssen, beiden uit Uithuizermeeden, eindigden op de 5e
en7e plaats met een tijd van
resp. 42.40 en 43.07.
Bij de Heren 50+ was er een
mooie overwinning voor Klaas
Brouwer uit Zuidbroek (37.54)
De man uit Zuidbroek bleef Siemon Henrichs uit Delfzijl maar 8
sec. voor. Maarten Hoeksema
uit Groningen werd derde met
een prima tijd van 42.36. Een
mooie 5 plaats was hier voor de
Uithuizer JanVos.
Karel Edens uit Groningen ging
met een tijd van 39.31 in de
klasse Heren 60+ met de hoofdprijs naar huis. Jan Posthumus
uit Hoogezand deed meer dan 6
minuten langer over de tien kilometer. Damster Dirk Heun kwam
met een tijd van 46.23 als 3e

terug bij de finish aan de Gulden
Akker.
Bij de dames was Mariska Bosch
uit Appingedam (45.37) de snelste, de tweede plaats was voor
Gwenda Vasse uit Groningen
(47.41)
De derde plaats in deze categorie was voor Gerieke Buist uit
Aduard in een tijd van 48.26..
Simone Binnema uit Eenrum was
niet te stoppen in Uithuizermeeden en greep de zege in de
klasse Dames 40+ (42.43) en
was hiermee ook de snelste
dame over-all. De Groningse
Christien Koning moest na een
felle strijd met Binnema genoegen nemen met een tweede
plaats met een tijd 43.01 over de
finish. Elise Kooi uit Loppersum
werd 3e met een tijd van 45.50.
Henriët Elzinga uit Uithuizen finishte als 5 in deze categorie
(57.40)
Bij de dames 50+ klasse wist
loopgroep Kameleon trainster
Margriet Taselaar (Uithuizen)
beslag te leggen op de eerste
plaats, 50.15. Frouk van Dijken
(Loppersum) 52.00, werd tweede en een have minuut later
passeerde Tineke Roorda uit
Westeremden de finishlijn.
Bij de 4 Mijl, met ruim 30 deelnemers, was de 1e plaats voor
Maurice Smit uit Delfzijl (23.51).
Een mooie derde plaats voor
Eemsmondrunner Roelof Berends uit Oudeschip( 26.42).
Snelste dame in deze klasse was
Aleida Groothof uit Winsum met
een tijd van 29.40.

