Wie liepen in 2015 de meeste kilometers bij de DFW-lopen?
Alweer een jaar voorbij, dus opnieuw tijd voor weer wat statistieken geproduceerd door die
102 (vorig jaar nog 91) lopers en loopsters, die dit jaar aan de 22 (dat is drie meer dan in
2014) DFW-Runners wedstrijden meededen. Nieuw in het marathon assortiment was dit jaar
de trail-marathon. Op 15 maart was er eerst een “test-trail” in het Weringhsbos in Zuidlaren,
exact 8 maanden later op het Balloërveld werd het een wedstrijd met veel trailelementen die
door de invloed van het weer nog werden versterkt.

Fietspaden kwamen zelfs onder water te staan en na elke ronde was het water met een groot
aantal centimeters gestegen en kwam er zelfs stroming in. De lopers moesten hoger op de hei
een spoor zien te vinden, dat spoorzoeken noemen ze trailing. Voor de lopers was dit een
echte uitdaging om te vechten tegen de elementen van de natuur.

De meeste wedstrijden waren dit jaar in het voorjaar, in de zomerperiode alleen een marathon
op 1 juli in Drouwen en vanaf 16 september weer een hele reeks, die werd afgesloten met een
2-daagse net voor de jaarwisseling. Dit jaar een aantal wedstrijden met dubbele winnaars,
waarbij men hand-in hand over de eindstreep kwam. Ook een primeur wellicht was de
overwinning van Lydia Doornbos op de Aviodome marathon,
zij versloeg alle (5) mannen….
Op 6 januari 2016 staat al weer de volgende wedstrijd op het programma, de Tom Mix
Marathon vindt dan plaats in Eelde-Paterswolde. Terug naar de wedstrijden en de lopers. Zij
liepen in totaal 343 keren mee en kwamen gezamenlijk tot een totale afstand van 12.899,4 km
–bijna 3.500 meer dan vorig jaar- (een gemiddelde van 37,6 km per loper). De meeste
kilometers werden dit jaar gelopen door Bennie de Vries. Bennie liep 20 van de 22
marathons mee, resulterend in een totale afstand van 844 kilometer.

Een afstand die overeenkomt met de afstand van Gieten naar La Chaux-de Fonds aan
de Zwitsers/Franse grens. De man die de afgelopen jaren de meeste kilometers liep,
Sjoerd Slaaf, kwam weliswaar 1 keer vaker aan de start maar liep een aantal malen
een kortere afstand om zo uit te komen op bijna 785 kilometer. Sjoerd was wel altijd
aanwezig, maar leidde het peleton op 6 mei als voorfietser. Opvallend dat op die dag
ook Bennie de Vries niet meeliep, hij miste naast deze wedstrijd alleen de Rendierjager
marathon. Ineke Scheffer liep uiteraard de meeste wedstrijden bij de vrouwen,
zij ontbrak alleen 26 april maar had een heel goed excuus: op die dag liep ze
in Dusseldorf haar 600e marathon! Ineke kwam tot een afstand van 831,5 kilometer
en daarmee is zij traditiegetrouw ook de loopster met de meeste kilometers.

De meeste kilometers werden gelopen door:
1. Bennie de Vries
2. Ineke Scheffer
3. Sjoerd Slaaf
4. Lex de Boer
5. Peter van Veen
6. Anton Schuurman
7. Juergen Lehmann
8. Jos Cornelissen
9. Eddy Hedemann
10.Wim Scholtens

844,0 km (gem. 42,2 km per keer)
831,5 km (39,6)
784,8 km (37,4)
717,4 km (42,2)
557,3 km (39,8)
479,2 km (34,2)
464,2 km (42,2)
406,2 km (40,6)
404,2 km (40,4)
379,8 km (42,2)

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

Sjoerd Slaaf en Ineke Scheffer (net als in 2014)
Bennie de Vries
Lex de Boer
Anton Schuurman en Peter van Veen

21 keer
20 keer
17 keer
14 keer

Meest succesvol qua overwinningen op de marathon waren:
Bij de heren
1. Sjirk Overal
2. Anton Slagers
Bennie de Vries
Lex de Boer

5 zeges
4 zeges
4 zeges
4 zeges

Bij de dames:
1. Ineke Scheffer
2. Karin van Eck
3. 5 dames

13 zeges
2 zeges
1 zege

De snelste lopers dit
Heren
1. Anton Slagers
2. Sjirk Overal
3. Peter de Krijger
4. Jasper Keizer
5. Roel Kleine

jaar waren:
3.20.43
3.22.10
3.36.07
3.37.25
3.38.12

Dames
1. Lydia Doornbos
2. Karin van Eck
3. Ineke Scheffer

3.32.14
4.15.20
4.33.33

Voor volgend jaar staan er al weer veel wedstrijden op het programma. Bij deze dank aan de
Ronald Kwint voor de organisatie en vaste metgezel Jan Scheffer voor de ondersteuning. Alle
lopers een goed nieuw loopjaar gewenst. Hopelijk zien we volgend jaar weer dit soort treintjes:

2 januari, Frits Feddema

