
Een nieuwe wandeltocht

de Groningen Marathon (door George Huitema, mediateam)

Zondagmorgen, voor het eerst sinds lange tijd heb ik de wekker weer in het
weekend gezet. Om negen uur gaat onverbiddelijk de stopwatch van de
Groningen Marathon tikken en ik heb organisator Peter Velthuis toegezegd om
rond 8u al bij de Der Aa-kerk aanwezig te zijn om mee te helpen een
START-spandoek op te hangen. Zo haast ik me naar de bus om met snoetlapke
voor op de Grote Markt gedropt te worden. Mede-organisator Ronald is er ook
al (hij noemt nog even  de North Sea walk in Noorwegen en gaat er van uit dat
we die zeker in 2021 gaan lopen..!) en spoedig hangt fraai het spandoek klaar.

Voel me best wel opgetogen om aantal bekende Pronkjewail-wandelaars weer
te ontmoeten voor een fysieke wandeling.  Vandaag is namelijk de 1e editie van
de Groningen Marathon, lopend van de Aa-kerk naar de Mariakerk te
Uithuizermeeden. Dit jaar is een testloop. Wegens de beperkende
omstandigheden kunnen er deze keer maar 30 hardlopers en de wandelaars
fysiek gaan starten bij de kerk. Maar ook hier net als bij het Pronkjewailspel is
het mogelijk om juist virtueel overal de marathon te gaan lopen.



De stappenteller op de smartphone is gekoppeld aan de nieuwe Marathon app
en zo kun iedereen tussen de 1 en 8 uur gaan wandelen en daarmee een
achttal etappes van de marathon uitlopen.

Maar dat is nog niet alles, Peter weet er altijd wel een uitdagend element in te
brengen. Na elke etappe moet er ook nog een echte Groninger vraag
beantwoord worden: weet u bijvoorbeeld wel wat de befaamde Mollebonen
zijn die op elke TodN uitgedeeld worden? En dat terwijl je ondertussen
vermoeider wordt en wel wat anders aan je hoofd hebt….Het wordt steeds
gezelliger, ik zie al een aantal bekende Pronkjewail Captains, oa. Niko en
Oolderik, stoere wandelverhalen worden uitgewisseld. Neen, hier geen
coronakilo’s aan een thoesblieflief….Net voor negenen houdt directeur Patty
Wageman van de Stichting Groninger Oude Kerken een mooi persoonlijk
verhaal over de gemeenschappelijke factor die begin en eindkerk verbindt,
namelijk de bouwmeester Allart Meijer. Dan kan het aftellen beginnen en
starten om de twee minuten een hardloper en een wandelaar. Is wel bijzonder
om zo te starten, het voelt als de schildpad en de haas in snelheid maar juist
ook allebei, ieder op zijn eigen manier, sportief genieten van het Groninger
landschap. Ook bijzonder om te realiseren dat overal nu wandelaars van start
gaan, de social media berichten verbindt.



Het is eerst wel wennen om op gepaste afstand in een groepje te lopen maar
dat is ook wel gauw vertrouwd. Na een mooie route door het
Noorderplantsoen, de Korrewegbuurt en langs de Hunze steken we de stad uit
richting Zuidwolde. En passeren meteen een aantal bekende molens (houd die
even vast voor het Pronkjewailthema van 2020 -2021!) . Verdorie het gaat
regenen, en ook dat is weer vertrouwd, we wachten net zolang met schuilen
-die boom verderop – dat we al behoorlijk nat zijn voordat we ons in de
regenmaterialen hijsen. Maar gelukkig duurt het allemaal niet lang en na
verloop van tijd heeft de wind ons alweer opgedroogd. Voor Bedum haak ik af,
en draai terug naar Beijum, ik had me voor de ½ marathon opgegeven want ’s
middags zouden we thuis nog met zoonlief -die na drie maanden ook weer
eens in Groningen gezellig langskwam, een uitstapje maken. Zo stonden we in
de namiddag te genieten van het prachtige uitzicht bovenin de kerktoren van
Garmerwolde onderdeel van de nieuwe Schoolkerk in Garmerwolde -ook van
de Groninger Kerken- prachtig ingericht met ingenieuze Escher-achtige trap
binnenin , doen! ’s Avonds schoof een prachtoorkonde in mijn mail box. De
Groningen Marathon zat er op. Het was een prachtig evenement. We kunnen
uitkijken naar volgend jaar!


