
Kipsang favoriet
Weer 2000 deelnemers Stadsloop verwacht



Pr-man Kees Bijmolt. die na
Wilson Kipsang is de grote favoriet voor h,etwinnen dertien jaar een groot deel
van de vijftiende editi~van de Univé Stadsloop Ap- van zijn taken neerlegt,

verwacht in ieder geval 2000
pingedam, Op zaterdag 25 juni. De ster van de houder deelnemers ,aan de start.
van het, Damster parcoursrecord (in 2009) is alleen "Het aantal voorinschrijvin-
maar gerezen. Vooral sinds Kipsang een half jaar gen gaat al richting de dui-

zend en zit ruim boven datgeleden de marathon van Frankfurt won in 2.04.57,
•• '. • van vorig jaar. Met name de

de derde tiJd mondlaalan 2010. _ wedstrijdlopers wachten
APPINGEDAM - Kipsang kan de Bij de dames is de Keniaanse altijd tot op het laatste mo-
meeste concurrentie ver- FiomenaChepchirchir, be- ment met aanmelden." Bi}
wachten van een andere horend tot de wereldtop op molt constateert nog steeds
Keniaan, Jason Mbote, die de de lange afstanden, de te een groei in het aantal zeer
tien kilometer al eens afraf- kloppen vrouw in Appinge- 'jeugdige lopers, zoals bij de
felde in 27.52, zeven tellen dam. Zij nam al eerder deel Peuterrun en de Kidsrun.
boven het parcoursrecord in aan de Stadsloop, samen "De deelname voor kinderen
de-Fivelstad. Atletencoördi- met haar echtgenoot [ason blijft gratis: -Bovendien krij-
nator Kees Bijmolt is nog in Mbote. Het duo zorgde des- gen ze ook nog eens een
onderhandeling met [os tijds voor nogal wat verwar- T-shirt, een medaille en een
Hermens' bureau Global ring in de jurywagen omdat flesje sportdrank. Omdat het
Sports over een aantal snelle ze de chips in hun schoenen de vijftiende editie is, willen
mannen die in Appingedam (voor de tijdmeting) per we "daarwel wat aan vast-
ook voor de overwinning' ongeluk hadden verwisseld. koppelen. We hebben de
mee kunnen strijden. Zeker Chepchirchir lijkt op zich Kindervakantiespelen Krie-
is nu al dat er twaalf atleten niet zo maar het parcoursre- beldam in Appingedameen
aan de start verschijnen die cord (31.40in 2002, Zohr el beetje geadopteerd. Bij het
binnen het halfuur binnen Kamch) te kunnen verbete- ophalen van de startnum-
kunnen zijn, na twee rondes ren, maar ze kan wellicht mers staat er een collecte-
van vijf kilometer. opgestuwd worden door bus, waarin de ouders vrij-
De Nederlandse toppers stevige concurrentie van blijvend een bijdrage kun-
Koen Raymaekers, Marco drie landgenotes in de buurt nen doen. Dat is met een
Gielen en Erik Negerman komen. De meest in het oog knipoog, ze krijgen immers
zijn ook van de partij, even- springende is het 18-jarige al zoveel gratis. En Kriebel-
als de Belg Stefan van der talent Valentine Kipketer, dam kim het geld goed ge-
Broek, maar dat kwartet is al vorig jaar derde tijdens de 4 bruiken."
blij als de dertig minuten Mijl van Groningen. Der Bijmolt is bijzonder ingeno-
grens een beetje in beeld Nederlands kampioene men met devoorbereidin-
blijft. Dat geldt nog meer Lindsay van Marrewijk komt gen van de Stadsloop.die .
voor de noordelijketoppers, ook naar Appingedam, even- bijzonder gladjes verlopen.
die graag naar één van der als Mariska Kramer. Oude "We hebben de beschikking
drukst bezochte atletiekeve- rot Nadja Wijenberg staat over een fantastisch team,
nementen in het Noorden voor de tiende keer op de waarin iedereen precies
komen. 'startlijst. weet wat van hem of haar
-'-------~~--~~---------- verwacht wordt. Daarnaast

zijn er nog vele vrijwilligers
op de dag zelf actief. Ik zie
gelukkig nog geen hobbels.
De Stadsloop blijft voorlopig
gelukkig ook in het horeca-
weekend."
De organisatie heeft wielren-
ster en topmarathonschaat-
ster Daniëlle Bekkering (met
een verwijzing naar Bij-
molt's nieuwe activiteit, de
stadsmarathon op de
schaats) bereid gevonden
het startschot te verrichten.
Bekkering neemt eerder op
dezelfde dag deel aan het NK
wielrennen in Ootmarsurn.
Voor het wegknallen ver-'
wachtte Bekkering wel een
extra tegenprestatie: een
startnummer voor haar
kersverse echtgenoot joeri
Lissenberg. Die is net als zijn
, vrouw Nederlands kampioen
marathonschaatsen en gaat
in Appingedam de,wedstrijd
lopen.

Titel drie tennisteams
DELFZIJL - Drie teams van de
Tennisclub Delfzijl (TCD)
zijn kampioen geworden in '
de voorjaarscompetitie.De
junioren Celine Oosten,
Marith Prohl, Dorien 'Beu-
vink, Maurice Hofstede, Nick
Loupatty en Felix Pot wer-
den ongeslagen kampioen in
de 1e klasse gemengd junio-
ren in de landelijke çompèti-

tie. Bij de Regiocompetitie
Noord Oost werden twee
teams kampioen. Margreet
Postrna,
Jo Uilhoorn, Marten Brands-
ma en Peter Groen behaal-
den de titel in de 3e klasse
gemengd 35+; Roeleke Moes,
Herma Moes, lna Dijkhuis,
Jur Wieringa en Fenno Oos-
ten bleven zelfs ongeslagen.

'* Bram Noordhuis


