Bommen Berend voor Molenhuis
Grondlegger Henk Wiering
herdacht met minuut stilte
3 Versnelling in slotfase iets
te veel voor Iwan Kamminga
3

Door Jo Tingen
Groningen Voorafgaand aan de
Bommen Berendloop werd de deze
zomer overleden grondlegger Henk
Wiering herdacht. Na afloop van de
minuut stilte schoot coach Marco
van den Berg van de basketballers
van GasTerra Flames de ruim vierhonderd deelnemers op weg voor
hun wedstrijd over 21,1 kilometer
(halve marathon). Eén uur, 11 minuten en 13 seconden later arriveerde
de winnaar bij Martiniplaza. Dat
was de Assenaar Olfert Molenhuis.
In de slotfase had hij medevluchter
Iwan Kamminga afgetroefd.
Molenhuis en Kamminga, vorig
jaar winnaar, gingen meteen na het
startschot aan de haal, waarna ze
een riante voorsprong opbouwden.
In het gebied van waaruit in 1672 de
Münsterse bisschop Bernhard von

¬ Winnaar Olfert Molenhuis (links) en Iwan Kamminga aan de
leiding langs het Hoornsemeer. Foto: Dennis F. Beek
Galen, alias Bommen Berend, Groningen bestookte, leverden ze een
duel op het scherp van de snede.
Dan nam Molenhuis het voortouw,

dan was het weer Kamminga die de
kop nam. ’Versnellingen’ was het
trefwoord in dit overgrote deel van
de wedstrijd.

Pas in de slotfase viel de beslissing, ten gunste van Molenhuis. Op
een tussensprint van hem bleef
Kamminga het antwoord schuldig,
waarna de Assenaar nog 19 seconden op zijn directe tegenstander
wist uit te lopen. "Een zware wedstrijd", aldus de winnaar. "Op mentaliteit gewonnen. Na een rustweek ging het moeizaam. Vooral
tegen de wind in had ik het zwaar.
’Bijblijven, aanklampen en in de
slotfase toeslaan’, dacht ik toen."
Dat lukte en zo werd de winnaar
van vorig jaar nu tweede. Wel was
Kamminga deze keer 50 tellen sneller. En niet ontevreden. Twee dagen
eerder was hij in De Wijk, na 10.000
meter nog wel als eerste over de
eindstreep gekomen. "Maar toen
ging het superslecht en wellicht
ging het daardoor nu een stuk beter. Tja, tegen zijn versnelling in de
achttiende of negentiende kilometer was ik niet opgewassen. Je put
elkaar uit en op een gegeven ogenblik dan wint er iemand. Vandaag
ik dus niet," aldus Kamminga.

