
Toppers in het zonnetje gezet door gemeente. 

Vrijdagmiddag jl. heeft wethouder Bé Schollema een aantal sporters in het zonnetje gezet. Dit vond 

plaats in de Hippolytushal. Hierbij waren familieleden, trainers en supporters aanwezig. Na een 

welkomstwoord en leuke speech van Bé Schollema, kregen Jeffrey Kremer uit Middelstum en Daphne 

Reinders uit Huizinge, samen met Evelien Leegstra uit Zuidlaren een grote slagroomtaart aangeboden 

met als opschrift TOPPER. De reden hiervoor is het volgende: 

 

Op zaterdag 17 juni werden de regionale Special Olympics gehouden in Groningen. Jeffrey Kremer van 

tafeltennisvereniging Midstars deed onder de vlag van de Brug Noord Groningen mee aan het onderdeel 

tafeltennis. Jeffrey speelde goed en bleef 4 wedstrijden op tafel 1 ongeslagen. 's middags begon het echte 

werk om de medailles. Vlak voor de wedstrijden werd door Jeffrey nog even vriendelijk een Radio 

interview afgewimpeld, want daar kon hij zenuwachtig van worden en dat zou ten koste gaan van de 

concentratie, aldus Jeffrey. 

De eerste wedstrijd werd gewonnen met goed spel. De tweede partij werd nipt verloren van een 

tegenstander die later de winnaar werd. De resterende partijen werden met goed en geconcentreerd spel 

gespeeld door Jeffrey. Dit resulteerde uiteindelijk in een zilveren medaille. En dat is een hele knappe 

prestatie als je pas 8 maanden tafeltennist. Geheel te danken aan zijn inzet passie leergierigheid en 4 

avonden in de week. Een voorbeeld voor velen. 

 

Daphne Reinders uit Huizinge heeft zaterdag 17 juni samen met Evelien Leegstra uit Zuidlaren een derde 

plaats behaald op het NK trampoline springen in AHOY Rotterdam. Het ging daarbij om het nummer 



synchroon springen. Beide dames horen dus bij elkaar en samen deze prestatie behaald. Dat is dan ook de 

reden dat ze beide in het zonnetje gezet zijn door de wethouder. Na een spannende wedstrijd en het lang 

moeten wachten op de uitslag, hebben ze uiteindelijk een bronzen medaille gewonnen. Een hele knappe 

prestatie voor de meiden. Ze waren samen met hun trainer erg trots en blij met de uitslag. 

 

Sinds ongeveer een half jaar kan er bij de gymvereniging MGV in Middelstum ook trampoline gesprongen 

worden. De meiden trainen op dit moment individueel in de Hippolytushal en voor het synchroon 

springen maken ze gebruik van een accommodatie in Zuidlaren. Op dit moment is er in de Hippolytushal 

nog slechts één trampoline. Het bestuur van MGV gaf tijdens de huldiging aan dat ze er alles aan doen om 

nog een tweede trampoline aan te schaffen. Als dit lukt, dan kan er ook synchroon springen worden 

getraind in Middelstum en kan de afdeling trampoline springen worden vergroot met nog meer leden. 

Omdat er niet veel plaatsen zijn waar trampoline gesprongen kan worden, zal dit ook een regionale 

uitstraling hebben. 
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