Winschotenrun 2013
Dit jaar waren we opnieuw van de partij tijdens de Winschotenrun voor de jaarlijkse estafette aldaar.
Na een enigszins moeilijke ronselpartij om een complete ploeg bij elkaar te krijgen (we hebben het
dit jaar geprobeerd door via de mail de hele vereniging aan te schrijven) konden we ons zo een
beetje op het sluiten van de inschrijftermijn toch nog aanmelden. Hiervoor dank aan Grietje die
iedere keer weer de berichten rond moest sturen en de aanmelding moest doen.
Aldus geschiedde.
De vooruitzichten waren dit jaar zo dat er hoogstwaarschijnlijk niet geklaagd kon worden over een te
hoge temperatuur tijdens het lopen en dit werd op de ochtend daar naar toe dan ook bewaarheid.
Met een auto vol zooi en nog een auto vol zooi een paar uur later, reden we door het grijze, bijna
onzichtbare, vlakke land van onze mooie noorderlijkste provincie. Voor de organisatoren geldt dat je
altijd wel een beetje op tijd moet zijn maar dit jaar waren we wellicht een half uurtje te vroeg (iets
voor het evaluatieformulier). Het resultaat hiervan was wel dat we echt de allerbeste plek hadden
om de tent op te zetten. Op het sompigste stuk van het grasveld en in de buurt van een wespennest.
Opnieuw een voordeel dat het niet al te warm was.
We deelden de tent dit jaar met de ploeg van Inducon (daar werk ik (Frank)) en hoewel Marco, zoals
ieder jaar, zijn tent ter beschikking had gesteld, waren we in de gelukkige omstandigheid dat we een
grotere tent van een van de medewerkers van Inducon konden lenen. Dit bleek een verstandige
keuze want de tent van Marco was op een aantal momenten wel erg knus geweest. Er vielen
gedurende de dag wel een aantal erg verfrissende buien.
Pieter werd deze dag ook vijftig en had besloten een sportieve traktatie mee te nemen. En inderdaad
de appeltaart, met slagroom, had een positief effect op de prestaties (en gezelligheid in de tent).
Zoals altijd was er verder ook geen tekort aan eten en drinken echter iedereen neemt zelf ook van
alles mee wat uiteindelijk wel een beetje resulteerde in een overschot aan proviand.
De looptijden van de Loopgroepleden waren als volgt.
• Pieter Stegeman (met snotneus) 00:43:48
• Ton Nieuwpoort (die opmerkte dat het twaalf jaar geleden een stuk minder druk was) 00:54:56
• Frank Ottenhof (op een dieet van een zak chips) 00:46:43
• Harry van Os (die gezien de tijd volledig terug is) 00:45:23
• Henk Funke (die dit jaar weer eens met een gezellige ploeg meedeed in plaats van met de politie)
00:52:06
• Wim van de Lelie (Had harder kunnen lopen als hij niet naast dat mooie wichie had gelopen)
00:57:34
• Eeuwe Jansen (zoals altijd zonder sokken) 01:01:04
• Joop Godwaldt (kon wel wat eerder aankomen) 00:48:35
• Jannes Bouwmeester (ruzie met zijn Garmin klokje) 00:47:40
• Wierd Duursma (hele dag aanwezig en wilde perse als laatste lopen) 00:46:33
Niet onvermeld willen we laten de reserveloper: Roelof Kiers (dus zonder tijd)
Met deze goden werd een mooie 49e plaats overall veroverd (op 254 deelnemende teams) en een
13e plaats bij de loopgroepen (totaal 38 teams). Vermeld moet verder nog worden dat ons team een
gemiddelde leeftijd heeft van 108 en dat dit jaar de dames ernstig verstek lieten gaan.

Volgend jaar zal opnieuw een poging worden gedaan om een (of meerdere teams) aan de start in
Winschoten te krijgen en hierbij dus al de oproep aan de jongere leden (jonger dan 50 is goed) en
dames verenigt u.
Inducon had twee dames in het team. Een daarvan was de hele dag aanwezig en heeft zich met de
administratie bezig gehouden zodat iedereen goed wist wanneer hij in het startvak aanwezig moest
zijn. Hiervoor dan ook dank

