
IJSVERENIGING VOORWAARTS EN SPORTVERENIGING FRIESLAND ORGANISEERDEN 35e HALVE 
MARATHON BOVENSMILDE RUBEN DRAAIJER EN SANNE SCHELTENS WINAARS HALVE MARATHON. 

Heel vaak was het erg warm tijdens de halve marathon van Bovensmilde maar dat was dit jaar niet 
het geval, wisselende weersomstandigheden zon, pittige wind maar het bleef droog. 

Bij de voorinschrijving via het ticket systeem merkte de organisatie IJs vereniging Voorwaarts al dat 
de deelname minder groot zou zijn dan de vele voorgaande jaren. Heel veel hardloopevenementen 
hebben na de coronacrisis minder lopers omdat die voor wat anders kozen omdat er geen 
loopevenementen werden gehouden. Ook zijn er ondanks dat er ook organisaties zijn gestopt door 
de hoge kosten van leges en eisen van de gemeenten die steeds strenger zijn geworden en het tekort 
aan vrijwilligers vaak heeft men een te kort aan verkeerregelaars die verplicht zijn een 
instructiecursus online te doen en vaak ouderen hebben daar geen zin meer in. 

In Bovensmilde bij de ijsvereniging Voorwaarts heeft men niet dat probleem, er is een hechte ploeg 
vrijwilligers waarop de organisatie nooit een vergeefs beroep op te doen. Dit jaar was er geen 
medaille voor de oudere lopers omdat die er geen prijs op stellen, dus kon men ook dankzij de vele 
sponsoren de lopers voor zeven euro laten deelnemen en geldprijzen uitreiken aan de snelste lopers. 

De jeugd die met veel meer dan vorig jaar aan de start verschenen kregen wel een medaille en 
bekers voor de rapste lopers. Ook was er vruchtendrank voor hen en ook bouillon, water en bananen 
een service die men ook bij de SV Friesland standaard geeft voor alle deelnemers bij hen lopen. Dit 
wordt altijd op prijs gesteld en er is dit keer ook weer flink gebruik van gemaakt. 

Om 1 uur werd er gestart met de jeugdlopen, een route van 500 meter was er uitgezet, de jongsten 
liepen er één, de wat ouderen twee en de oudste groep van 10 t/m 12 jaar 3 ronden met voorfietser 
voorop op een veilig parkoers. Hierna werden de bekers uitgereikt. 

Om 2 uur gingen de 4 mijl lopers, daarna de halve marathonners en tot slot de 10 km van start. Voor 
iedere afstand stond een marathonklok bij de doorkomst en finish. De tydjury noteerde de nummers 
en tijden handmatig en de prijzen werden uitgereikt zodra de laatste van de 4 mijl, 10 km en halve 
marathon uitgereikt op het ereschavot. Geen standaards of bekers maar envelop met cash geld. 

Respect voor de prestatie van de 80 jarige Pieter Servatius uit Smilde lid van Phanos  hij liep de halve 
marathon in 2.06.01 en bleef nog verscheidene jongere lopers voor. 

Het aantal lopers was wat groter dan vorig jaar dat was te danken aan de grotere deelname bij de 
jeugdloop. De organisatie liep voortreffelijk de lopers bedankten hun daarvoor. 

Speaker Jan Kooistra bedankte de Gemeente, sponsoren, vrijwilligers, EHBO en verder iedereen die 
het mogelijk hebben gemaakt dat ook deze editie geslaagd mag worden genoemd. 

Harry Stukker maakte een fotoreportage van deze editie:  

 https://photos.app.goo.gl/oKGo9Qs2XYVeqGar5  

De uitslagen, de volledige lijst staat op  http://www.ijsverenigingvoorwaarts.nl/trimloop/ 

500 Meter t/m 6 Jaar: 1e Jullia Hingstman 02.12 2e Iris v.d.Bosch 02..51 3e Tessa Moes 02.53 Jongens: 
1e Sander Dolfing 02.22 2e Thijs Semeijn 02.30 3e Daniél Schmidt 02.51 

1000 Meter 7 t/m 9 jaar: 1e Hanna Schmidt 04.40 2e Eline Dolfing 04.41 3e Elise Moes 04.41 Jongens: 
1e Jayden Hagedoorn 03.54 2e Jason Wallet 04.01 3e Bram v.d.Berg 04.02 

1500 Meter: 1e Norah Kerstholt 05.56 2e Flore v.d.Berg 06.05 3e Laren v.d.Wee 06.24 Jongens: 
1e Jonah v.d.Berg 05.49 2e Daan de Jonge 06.13 

https://photos.app.goo.gl/oKGo9Qs2XYVeqGar5
http://www.ijsverenigingvoorwaarts.nl/trimloop/


4 Mijl Jeugd: 1e Jay Hagedoorn 32.18 2e Niek Vos 33.12 3e Fedde Vos 49.19 Meisjes: 1e Rosa Reinsma 
28.56 2e Robin Kiers 33.42 3e Ingelise v.d.Berg 35.10 

4 MIJL: 1e Anno Huizenga 24.29 2e Thijs en Cate 25.12 3e Timo Verhagen 26.01 Vrouwen: 
1e Annemarie Weeda 28.29 2e Rosalie Westerveld 29.58 3e Lotte Dijk 33.30 

10 KM: 1e Tim Grelling 35.40 2e Marco Massink 35.47 3e Jennis Hager 36.09 Vrouwen: 1e Lotte de 
Hosson 40.29 2e Marije Hulzebos 44.11  3e Olga Eling 44.33 

21.1 KM: 1e Ruben Draaijer 1.20.12 2e Kornelis Oosterhuis 1.20.20 3e Maarten Pals 1.23.46 Vrouwen: 
1e Sanne Scheltes 1.40.23 2e Jannie Jilderda 1.46.58 3e Wineke Holtrop 1.48.16 

   

 


