
Zaterdag 1 december 2012. Elp, De Tjasker Molen Marathon, 
Organisatie de Drents-Friese Wold Runners. 

Vandaag waren we in midden Drenthe, de geboortestreek van Bartje, voor de zesde en laatste molen 
marathon uit  de serie.  Vorig  jaar  hadden we 6 meren marathons,  een  bruggen serie  loopt  nog.  In 
boswachterij Grolloo bij Elp ligt de Ieberenplas, een schitterende locatie voor start en finish. In dit 
grote natuurgebied, op het Grollooërveld, staat de tjasker molen, één der kleinste windmolens. 

Ina Oortwijn vierde vandaag haar verjaardag en tracteerde voor deze gelegenheid op een bakblik vol 
met gebak. Durk Polet liep in een shirt met de 25 marathons welke hij tot en met die van vandaag dit 
jaar  heeft  gelopen.  De  altijd  bescheiden  Ineke  Scheffer  kwam  vandaag  ook  nog  even  in  de 
belangstelling, ze liep zonder ruchtbaarheid alweer haar 50ste marathon of langer van dit jaar. 

Cees van Reemst was op deze eerste december al druk aan het trainen voor de nieuwjaarsduik. Buiten 
het duikseizoen om doet Cees ook nog aan marathonlopen, zo ook vandaag, en gebruikte de marathon 



als  warming up,  en  daarna  volgde  toen  dus  de  cooling  down in  de  zwemplas.  Het  water  van  de 
Ieberenplas was vast berenkoud, maar kort na de zwemtraining slingerde deze Johnny Weissmuller 
alweer tussen de bomen en uitte kreten als: I BEAR, YOU JANE. 

Deze Tjasker Molen Marathon had natuurlijk ook de Ina Oortwijn Marathon kunnen heten, maar daar 
gaan we mogelijk  volgend jaar  mee beginnen,  nl.  de verjaardags marathons,  eenvoudige verzamel 
marathons voor een klein gemoedelijk geselecteerd gezelschap. Mogelijk al op 2 januari een Roger 
Miller Marathon als eerste in een muziek serie. 

Pieter Stegeman uit Elp liep een thuiswedstrijd en ging snel van start maar moest halverwege Jeroen 
van de Calseijde voor laten gaan die dan ook als eerste over de finish kwam. Pieter was als tweede een 
paar minuten langer onderweg. Bernard van den Berg had geen concurrentie en kwam als derde over de 
streep. Bij de vrouwen was Gerda van Hattem de snelste en de al eerder genoemde Ineke Scheffer werd 
tweede. 

Door  het  oneven  aantal  ronden  was  er  vandaag  geen  halve  afstand  maar  naar  keus  uit  18  of  24 
kilometer. Op de afstand van 24 km was Nils Nijhof niet te kloppen door het duo Wietze Jonker en 
Jacob Visser. Ook na een ronde verlenging, dus 30 kilometer, kwam hier geen verandering in. Ook 
Lydia Doornbos liep na het winnen van de 24 km nog een ronde extra. Mirjam Steunebrink eindigde 
hier tweede. De 18 km afstand werd gewonnen door Johan Franken en Ina Oortwijn werd hier eerste 
vrouw. 

Nu het jaar weer bijna teneinde loopt verschijnen ook de loopkalenders voor 2013. Sommige kalenders 
gaan ervan uit dat een loop van dit jaar automatisch volgend jaar weer rond dezelfde datum plaatsvindt. 
Een voorlopig overzicht van onze marathons van 2013 staat op onze loopkalender. Bedenk wel dat, 
totdat een inschrijving opengaat, startplaatsen nog kunnen veranderen dus check van tevoren altijd nog 
wel even onze website. Mogelijk komen er ook nog nog een aantal marathons bij tussendoor. Maar op 
19 december is er eerst de Kniphorstbos Marathon bij Anloo, en niet het Beijummerbos. 
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