Wie liepen in 2014 de meeste kilometers bj de DFWlopen?
Alweer een jaar voorbij, dus opnieuw tijd voor weer wat statistieken geproduceerd door
die 91 (vorig jaar nog 173) lopers en loopsters, die dit jaar aan de 19 (dat is exact de
helft van het aantal lopen van vorig jaar) DFW-Runners wedstrijden meededen. Minder
wedstrijden dus, vooral in het laatste kwartaal, waar er nu maar twee maal kon worden
gelopen. Een bewuste keuze, zoals organisator Ronald Kwint al aangaf op de website:
“Met slechter weer in het vooruitzicht en de vele tegenslagen in de vorige herfst en
winter zijn we nu wel eens toe aan een rust periode. Het is niet aantrekkelijk om met
weer en wind, sneeuw en ijs langdurig buiten te zijn om parcoursen te verkennen of
marathons te organiseren. Met al die mooie uitdagende nieuwe trails, 50 en 100 mijl
lopen en stadsmarathons elk weekend komen de veellopers al benen te kort om al dit
moois te kunnen belopen. Kortom geniet ervan!“ Daarnaast is Kwint thuis aan het
opruimen en verbouwen, en dat valt niet te combineren met het organiseren van lopen.
“Het weer is nu toch niet ideaal en dan kan ik rustig doorgaan, zonder verdere drukte
aan mijn hoofd over parcoursen die onder water kunnen staan of omgewaaide bomen,
etc. Volgend jaar zien we wel weer”.
Terug naar de wedstrijden en de lopers. Zij liepen in totaal 245 keren mee en kwamen
gezamenlijk tot een totale afstand van 9.469,2 km (een gemiddelde van 38,6 km per
loper). Een hoger gemiddelde dan vorig jaar, dat komt omdat er nu minder vaak kortere
afstanden werden gelopen, meestal gewoon de klassieke 42 kilometer. De meeste
kilometers werden gelopen opnieuw door Sjoerd Slaaf. Ruim 801 kilometers liep Sjoerd,
een hoeveelheid die overeenkomt met de afstand van Gieten naar Blokhus in het
noorden van Denemarken….

Bij alle 19 lopen was Sjoerd van de partij, alle 19 keer liep hij de 42,2 km. De enige die
hem dat nadeed was Ineke Scheffer, alleen liep zij tijdens de Tramhalte marathon, kort
na haar operatie, de halve afstand afstand en komt zij uit op 780 kilometer.

De meeste kilometers werden gelopen door:
1. Sjoerd Slaaf
2. Ineke Scheffer
3. Johann Spieker
4. Anton Schuurman
5. Juergen Lehmann
6. Bennie de Vries
7. Reinhart Mulder
8. Durk Polet
9. Eddy Hedemann
10.Wolfgang Boehm
Roel Kleine
Willem Kramer
Gerik Mik
Wim Scholtens

801,8 km (gem. 42,2 km per keer)
780,7 km (41,1)
633 km (42,2)
447,5 km (40,7)
442 km (42,2)
379,8 km (42,2)
379,8 km (42,2)
211 km (42,2)
186,7 km (37,3)
168,8 km (42,2)
168,8 km (42,2)
168,8 km (42,2)
168,8 km (42,2)
168,8 km (42,2)

Wie liepen de meest keren mee?
1.
2.
3.
4.
5.

Sjoerd Slaaf en Ineke Scheffer
Johann Spieker
Anton Schuurman
Juergen Lehmann
Bennie de Vries en Reinhart Mulder

(alle)19 keer
15 keer
11 keer
10 keer
9 keer

Meest succesvol qua overwinningen op de marathon waren:
Bij de heren
1. Jasper Keizer
Anton Slagers
Bennie de Vries
4. 13 heren

2 zeges
2 zeges
2 zeges
1 zege

Bij de dames:
1. Ineke Scheffer
2. Karin van Eck
3. 7 dames

10 zeges
2 zeges
1 zege

De snelste lopers dit jaar waren:
Heren
1. Jasper Keizer
2. Anton Slagers
3. Wolter de Lange
4. Jos Lempers
5. Ignas Dummer

3.18.25
3.20.30
3.22.45
3.23.50
3.25.03

Dames
1. Jannet Lange
3.39.43
2. Wilma Diercx
3.48.28
3. Arjanne v.Heiningen 4.09.25

Voor volgend jaar staan er al weer 20 wedstrijden op het programma. Bij deze dank aan
de organisatoren voor de geboden loopmogelijkheden en ondersteuning tijdens het
lopen, een ieder een goed nieuw loopjaar gewenst. Hopelijk zien we volgend jaar weer
dit soort vrolijke taferelen:

Frits Feddema

