
 

 

 

   

 -PERSBERICHT- 

 

Vernieuwd parcours 21 km Adventurerun uitdaging voor sterk wedstrijdveld! 

 
De 14e Ameland Adventurerun vindt op zaterdag 16 december, de derde zaterdag in de 
adventsperiode, plaats. Ook dit jaar mag de organisatie: Sporteiland niet klagen over het aantal 
deelnemers. Bijna  4500 sporters hebben zich ingeschreven voor de halve marathon, de Univé 10 km, 
de 5 km en de 1 en 2 km Rabobank Kidsrun. De jeugd bijt de spits af met de eerste start om 11.30 
uur. De laatste deelnemers van de slotafstand: de halve marathon, zullen rond 16.30 uur finishen.  
De lopers van de hoofdafstand: de 21 km krijgen dit jaar te maken met een nieuwe uitdaging. De 
gebruikelijke passage na 12 km langs de Kooiplaats en de Waddenzeedijk is uit het parcours gehaald. 
Daarvoor komt in de plaats het schelpenpad richting het Oerd en terug over de Kooioerdstuifdijk; 
gevolgd door een pittige klim over de Burenblinkert. Het avontuurlijke karakter van de loop zal 
hierdoor zeker aan waarde winnen. 
 

Meervoudig winnaar Erik Negerman is er ook dit jaar in geslaagd om een sterk wedstrijdveld samen 
te stellen. De winnaar van de editie van 2016: Ruben Scheurwater (Dordrecht) is wederom van de 
partij. Bovengenoemd duo zal een harde dobber hebben aan de meervoudige nationale kampioenen 
Patrick Stitzinger (Eijsden) en Dennis Licht(Beekbergen). Hoewel de jaren gaan tellen moet dit duo 
zeker in staat worden geacht Negerman en Scheurwater goed partij te kunnen bieden. Outsiders zijn 
de marathonloper Harm Sengers (Eindhoven), de Noord-Hollandse atleet Michiel de Ruiter (Schoorl). 
en Jan Sytze Jonker (Terwispel). 
Bij de dames staan de snelle Friese atletes Jessica Oosterloo (Appelscha) en Immy Auck Kersbergen 
(Wommels) aan de start. Oosterloo eindigde onlangs nog als zevende in de sterk bezette 
Montferland Run. Kersbergen heeft een mindere periode achter de rug, maar wil haar weer 
toegroeien naar haar oude niveau.  Tri-atlete Danne Boterenbrood (Maastricht), Ydwine van der 
Veen (Goutum) duelleren wellicht om de overige podiumplaatsen. Ook dit jaar is de 10 km met meer 
dan 2000 deelnemers het best bezette nummer. Het deelnemersveld van de 10 km kent ook veel 
sterk atleten van nationale en regionale allure die zullen strijden om drie ereprijzen. 
 
Het parcours van de Adventurerun 2017 is uitgezonderd het tweede deel van de halve marathon 
ongewijzigd en loopt over de beproefde route van de afgelopen jaren met een lange aanloop vanuit 
Nes naar het bos en een extra strand op- en afgang rond het 5 km punt. Het unieke maar selectieve 
parcours is grotendeels onverhard en geaccidenteerd. Het is uitgezet in de afwisselende en prachtige 
natuur van Ameland. Bos, duinen, kwelders en het onvoorspelbare strand vormen het decor van 
deze avontuurlijke loop. Start en finish zijn op de Reeweg in het gezellige en sfeervolle centrum van 
Nes. 
 
Startvakken 
De wedstrijdlopers (Atletiekunie) en de deelnemers afkomstig van Ameland starten in het voorste 
startvak. In het tweede vak staan de overige deelnemers opgesteld. Dit geldt zowel voor de starts 
van de 5, 10 en 21 km. 
 
Deelnemerslijsten, een plattegrond van het parcours en overige informatie zijn te vinden op: 
www.adventurerun.nl   
 
 
 
 

http://www.adventurerun.nl/


 

 
 
 

Programma zaterdag 16 december 2017 

11.10 Warming up Kidsrun Centrum Nes 

11:30 Start 1 km Rabobank Kidsrun Reeweg Nes 

11:45 Start 2 km Rabobank Kidsrun Reeweg Nes 

12:15 Start 5 km Prestatieloop Reeweg Nes 

12:30 Prijsuitreiking Rabobank Kidsrun    Kerkplein Nes 

13.20 Overhandiging Cheque Foppe Fonds Reeweg Nes 

13:25 Start 10 km Univé Dichtbij Prestatieloop  Reeweg Nes 

13:45 Start 21,1 km Wedstrijd- en prestatieloop Reeweg Nes 

14:45 Prijsuitreiking 5 en 10 km Kerkplein Nes 

16:30 Prijsuitreiking 21,1 km Kerkplein Nes 

 
Aansluitend Adventurerun Finishfeestje Kerkplein Nes 

 

 
 

 
Erik Negenman (2) leidt de kopgroep in 2016. Links achter hem Ruben Scheurwater (winnaar 2016) 

(foto Anja Brouwer) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maakt Immy Auck Kersbergen  

(hier in actie op Texel) een comeback? 

 
De Ameland Adventurerun wordt georganiseerd door de Sporteiland de partner in sportbeleving. 
Naast de Adventurerun organiseert Sporteiland de Cross Duathlon Ameland (offroad run-bike-run),  
Tri-Ambla (crosstriathlon), MTB Ameland (mountainbike evenement) en Tussen Slik en Zand 
(wandelevenement) 
 

Voor aanvullende informatie over wedstrijdzaken, organisatie,persberichten, accreditatie, vervoer en  
beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Casper van de Kamp .  
 

Deelnemerslijsten, een plattegrond van het parcours en overige informatie zijn te vinden op:  
http://adventurerun.nl/   
 

Sporteiland 
Casper van de Kamp  
info@sporteiland.com 
http://sporteiland.com/  
Tel. + 31 646351852  

Jessica Oosterloo (33) één van de 

topfavorieten voor de eindzege op Ameland 
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