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VERREGENDE 2E MARATHON  
Groningen werd een kletsnatte bedoeling!

Na de afgelasting van de 

Two Rivers Marathon in 

Gelderland, konden we ons 

schema omgooien door in 

Groningen de Hoornsemeer 

Marathon te lopen.  

Vooraf was al duidelijk dat 

het een erg kleinschalige 

marathon zou worden omdat 

er niet meer dan 25 inschrijvers 

werden toegelaten. Echter de 

weersvoorspelling waren 

dermate slecht dat er maar 17 

lopers aan de start stonden.  

En slecht weer was het 

zeker, al viel de wind alleszins 

mee. Berend had ervoor 

gekozen om in korte broek en 

shirt met lange mouwen te 

lopen terwijl ik mijzelf redelijk 

had ingepakt met een lange 

loopbroek en een loopjack. Na 

een uur lopen waren we 

beiden al tot op de draad van 

onze onderbroek doorweekt, 

sopten onze schoenen en 

stond het schuim (van de 

wasverzachter) op onze 

bovenbenen. Niet best dus!  

Na een goede 20 kilometer 

eerst met elkaar opgelopen te 

hebben ging mijn tempo naar 

beneden en ging Berend zijn 

eigen tempo lopen. Berend 

finishte iets boven de vier uur 

en ik kwam in 4.25 uur over de 

finish. De laatste paar ronden 

werden we aangemoedigd 

door Ruurd, die de moeite had 

genomen om met vrouw en 

dochter naar Groningen af te 

reizen. Na onze finish werd er 

een stempel op onze shirts 

gezet als bewijs van deelname. 

Hoe gaaf is dat, nummer twee 

van de challenge is binnen! 

Nu kijken we alweer vooruit 

naar marathon nummer drie, 

op 15 maart, in Limburg. Van 

Maastricht naar het 

drielandenpunt in Vaals over 

natuurpaden en met 750 

hoogtemeters. De bed & 

breakfast is al door Berend 

geregeld. 

Een marathon met ons 

meelopen? Mail dan naar: 

teamjerommeke@gmail.com   

Of doneer en wordt 

supporter, je ontvangt dan 

regelmatig onze nieuwsbrief. 

Alle donateurs super bedankt,  

jullie steun is hard nodig!
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TEAM JEROMMEKE 
Deze actie draait om: 
Ruurd ‘Jerommeke’ Sieperda.  
Veehouder in Rutten 
MS patiënt 
 

 
 
Berend Schotanus en René 
Vernooij. Hun uitdaging is om in 
2020 de 12 provincies marathon 
challenge te volbrengen voor MS 
Research. 
  

 
 
Marathons lopen kost veel 
energie. MS en onderzoek naar 
de oorzaak daarvan ook! 
 

MS RESEARCH 
Stichting MS Research zamelt 
geld in voor wetenschappelijk 
onderzoek naar de ziekte MS bij 
volwassenen en kinderen.  
 

MARATHON CHALLENGE 
Januari  - Sri Chinmoy marathon 
Februari – Hoornsemeer 
marathon 
Maart - Heuvelland marathon 
April - Enschede marathon 
Mei – Trailrun Wezep 
Juni - Slachte marathon 
Juli - Midzomeravond marathon 
Augustus - Mollen marathon 
September – Bikse marathon 
Oktober - Kustmarathon 
November – de Ronde Venen 
marathon 
December - Spark marathon 
 
 


