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Een prachtige hardloopmiddag, afgelopen zaterdag. Voor de 40 e keer werd onze
Nieuwjaarsloop gehouden en terugkijkend naar de foto’s kwamen eigenlijk alle lopers -vrolijk
begeleid door muziek en spreekstalmeester Michel de Krijger- met een brede tevreden lach
over de finish. Onderweg wel een lastige strakke west-oost wind, maar het was niet te koud en
tot ver in de wedstrijd bleef het droog. Zoals gebruikelijk begon het loopfestijn met de
kinderraces. Na een enthousiaste strijd werden de glimmende bekers aan de winnende talenten
overhandigd. Opvallend: Jorrit Niemeijer uit Nieuwe Pekela verbeterde na 11 jaar het
parcoursrecord op de 800 meter met 3 seconden. Proficiat! Net daarvoor werden Tjeerd, Klaas
en Ab gehuldigd. In 1981 waren dit -samen met zaterdagtrainer Harm Frieswijk- de bedenkers
van onze gewaardeerde hardloopwedstrijd.

Parcoursrecord voor Arnold Modderman en Bertine de Vries

De 10 kilometerrace telde maar liefst 150 deelnemers. Bij de mannen won, net als vorig jaar,
Arnold Modderman. Nu in een parcoursrecord van 34.54 minuten. Ook een parcoursrecord bij
de vrouwen. Bertine de Vries uit Gasselte bleef als enige vrouw binnen de 40 minuten. De
Nederlands kampioen Ultratrailrunning klokte een tijd van 39.50 minuten.

RikJan Bathoorn en Rianne Harmsen de Boer op herhaling

Op de 5 kilometer was RikJan Bathoorn voor de derde keer op rij heer en meester. De man uit
Peize was superscherp en won nu in een tijd van 16.46 minuten. De Wilper Boys-lid Jurre van
der Vaart werd verrassend nummer drie in een tijd van 18.09 minuten. Bij de vrouwen won
vaste gast Rianne Harmsen-de Boer in 20.31. Na de winst op de 10 kilometer vorig jaar, nu dus
soeverein op de ‘vijf’.

Marion Tuin snelste op de halve

Ook weer mooie belangstelling voor de halve marathon. Na precies 21.1 kilometer was de winst
bij de vrouwen afgetekend voor pro-triatlete Marion Tuin uit Steenwijk in een tijd van 1 uur en
33.48 minuten. Bij de mannen ontspon zich een bijzondere strijd. De gehele koers verloren
Emile Nales uit Groningen en Peter Bon uit Baarn elkaar niet uit het oog. Op de finish was
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Nales drie seconden sneller dan zijn kompaan.

Aan de jubileumloop deden 342 deelnemers mee. Qua aantallen deelnemers staat deze in de
top vijf. Na afloop van de race werden alle lopers en vrijwilligers (DANK!) getrakteerd op
feestelijk gebak. Volgend jaar staan we met veel enthousiasme weer klaar voor de 41 e editie op
2 januari 2021.
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