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Kijk voor alle info over de 12 provincies marathon Challenge en MS Research op onze site! 
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DE MARATHONCHALLENGE VOLBRACHT! 
Ons twaalfde en laatste vinkje, de afsluiter in Drenthe.

En toen was het opeens zover, 

afgelopen zondag 20 december trokken 

we nog een keer de schoenen aan voor 

een marathon. Lopen voor MS Research, 

lopen voor Ruurd, lopen voor al die 

supporters en donateurs, geld inzamelen 

en aandacht vragen voor de ziekte MS. 

12 marathons, in 12 maanden in 12 

verschillende provincies lopen. Nog één 

keer ons best doen, nog een vinkje! Dan 

zat onze de challenge 2020 erop.  

De uitsmijter van onze marathon 

challenge lag in Drenthe. Lopen in de 

prachtige natuur van het Nationaal park 

Dwingelderveld, als afsluiting van een 

jaar lang hardlopen voor het goede 

doel, kon ons geen mooier decor geven.  

Bospaadjes, dwars over de hei, dan 

weer verhard en dan weer onverhard, 

licht glooiend, wat op en af. Nee het 

parcours is voor een loper zeker niet saai 

op deze manier. De halve marathon van 

de Dwingelderveldloop vormde de basis 

voor onze laatste marathon. Door deze 

ronde twee keer te lopen stelde het ons 

in staat om bij de 1ste doorkomst onze 

meegekomen supporters (ontzettend 

gaaf dat jullie er waren) te begroeten en 

onszelf te voorzien van wat extra drinken 

en gelletjes voor ronde twee. Stef Sieljes 

had zich aangeboden om ons op de 

mountainbike te begeleiden en 

wanneer nodig ons de bidon met 

drinken aan te reiken. En dat kwam 

goed uit, dan hoefden we dat niet zelf 

mee te slepen. De doorkomst 

halverwege was ook een goede 

gelegenheid voor Ruurd en Marja om op 

de fiets aan te haken en ons te 

supporteren op onze laatste kilometers. 

Vooraf wisten we niet hoe het een en 

ander zou lopen en wat we moesten 

verwachten; Ja we wisten dat we wel 

wat vrienden en familie konden 

verwachten, dat Han Dijkstra van 

Omroep Flevoland nog wat opnames 

wilde maken en dat Harry de Ridder van 

de lokale krant De Noordoostpolder zou 

komen voor een impressie van de 

laatste kilometers. Met de corona 

maatregelen in acht nemend wisten we 

ook dat we het niet te gek mochten 

maken en gelukkig was dat laatste in de 

weidse ruimte van Dwingeloo ook geen 

moment een probleem. De laatste 

meters hadden wel wat weg van een 

avondvierdaagse, al klappend werden 

we onthaald. Volgens Ruurd waren we 

helden, maar ook wel een beetje gek 

dat we dit hebben gedaan. Onder de 

ogen van de camera gaf Ruurd zijn blijk 

van waardering door een speciale taart 

te overhandigen, kregen we uit handen 

van de vrouw van Berend speciale Team 

Jerommeke medailles omgehangen en 

mochten we bloemen in ontvangst 

nemen. Restte Ruurd alleen nog om de 

allerlaatste vinkjes op onze shirts te 

plaatsen. YES! Challenge volbracht. 

Ondertussen had de vriendengroep voor 

de innerlijke mens gezorgd door koffie, 

warme chocolademelk, snert en 

broodjes te verzorgen voor de supporters 

die waren gekomen. Misschien juist wel 

door corona was deze intieme setting in 

de buitenlucht op een parkeerplaats 

met deze mensen wel de allermooiste 

medaille die je uitgereikt kunt krijgen. 

Een dergelijk avontuur verbind mensen 

en heeft ons steeds gemotiveerd om 

door te gaan. Een mooie verrassing was 

dan ook de videoboodschap die was 

opgenomen door MS Research (met 

Wolter Kroes als ambassadeur), als blijk 

van waardering voor onze prestatie.  

Op 31 december sluit onze actie voor 

MS Research officieel en gaan we ook 

het eindbedrag bekend maken en 

symbolisch overhandigen. Dan sluiten 

we af met een jaaroverzicht nieuwsbrief, 

gaan we nog een keer langs Memory 

Lane van deze challenge. Zonder jullie 

steun (en donaties) was dit niet gelukt! 

Iedereen die ons op welke manier dan 

ook heeft gesteund; SUPER BEDANKT! 

Team Jerommeke
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TEAM JEROMMEKE 
- Ruurd ‘Jerommeke’ Sieperda.  
Veehouder in Rutten, MS patiënt.  
 

 
 
- Berend Schotanus en René Vernooij. 
Hun uitdaging is het om in 2020 de 12 
provincies marathon challenge te 
volbrengen en zo geld in te zamelen 
voor onderzoek van MS Research. 
  

 
Team Jerommeke finisht in Drenthe 

  
MS RESEARCH 
Stichting MS Research zamelt geld in 
voor wetenschappelijk onderzoek naar 
de ziekte MS bij volwassenen en 
kinderen. Tot nu toe opgehaald: 
 

 
 

MARATHON CHALLENGE 
Jan: Sri Chinmoy marathon NH 
Feb: Hoornsemeer  marathon GR 
Mrt: The Two Rivers Marathon GE 
Apr: Wellerwaard marathon FL 
Mei: Frysman marathon FR 
Jun: Kadoelen marathon OV  
Jul:  Leiden marathon ZH 
Aug: Weert marathon LI 
Sep: Cranendonck marathon BR 
Okt: Kustmarathon ZE 
Nov: Kromme Rijn marathon UT 
20 Dec: Drenthe Marathon, DR 
  

 
 


