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AMELAND Evenals in 2019 kwa-
men er veel Nederlandse toppers
naar Ameland die er op de 21 km
een boeiende strijd van maakten.
Bij de mannen wist vanaf de start
een kopgroep van 10 lopers di-
rect een gat te slaan met de rest
van het veld. Echter na het eerste
stuk op het strand, na 5 kilometer
in de wedstrijd, liepen Gianluca
Assorgia en Ronald Schröer ruim
200 meter voor een ander tweetal
te weten, Frank Futselaar en Ge-
art Jorritsma.
De beide mannen besloten om
vooraan goed samen te werken
en liepen kop over kop naar de
laatste kilometer. Daar mochten
ze het uit vechten wie de 17de Ad-
venturerun op zijn naam zou
schrijven. Het werd een bijzon-
der spannend slotstuk waarin pas
in de laatste 100 meter de strijd
werd beslist in het voordeel van
Assorgia (1.07.11) gevolgd op 1 se-

conde door Schröer. Daarmee
bleven ze 16 seconden verwij-
derd van het parkoersrecord dat
stamt uit 2017 en op naam staat
van Dennis Licht.
Achter de beide mannen werd de
strijd om de derde plaats beslist
door Frank Futselaar. De num-
mer één van 2019 finishte op een
kleine minuut van de winnaar
(1.08.04) en met 15 seconden
voorsprong op Geart Jorritsma,
de nummer 4.

Dames
Bij de dames was de strijd om het
eremetaal iets minder spannend.
Al direct vanaf de eerste kilome-
ters wist olympiër Jill Holterman
afstand te nemen van de andere
olympiër, Andrea Deelstra (AV

Heerenveen). Deze afstand werd
gaandeweg de wedstrijd alleen
maar uitgebreid doordat Holter-
man het tempo zeer hoog wist te
houden. Zo hoog dat ze op een
nieuw parkoersrecord af steven-
de. Op de meet bleek ze het oude
parkoersrecord uit 2013 uit de
boeken te hebben gelopen. Met
maar liefst bijna anderhalve mi-
nuut wist ze het nieuwe record
op 1.14.29 te brengen. Andrea
Deelstra finishte uiteindelijk als
tweede, net boven het oude par-
koersrecord (1.15.59). De derde
plaats kwam op naam , van mara-
thontopper (en oud duatlete)
Ruth van der Meijden.
(1.18.32). ■�
❯� Uitslagen op https://adventure-
run.nl/uitslagen

Toppers strijden op Adventurerun 
De 17de Adventure-
run is in veel opzich-
ten een bijzondere
editie geworden. In,
naar wat ’s avonds zou
blijken, de laatste
wedstrijd van dit jaar,
was de organisatie op
zoek gegaan naar
aanpassingen waar-
door de Adventurerun
met 2500 deelnemers
door kon gaan. 

DAMWÂLD In de laatste thuis-
wedstrijd van dit kalenderjaar
kwam ZVG uit Gorkum op be-
zoek in Campus Damwâld. Dit
team had twee punten meer dan
Libertas en bij winst zouden de
Damwâldsters hen passeren op
de ranglijst. Maar zicht op drie
punten heeft het team van coach
Sees Bergmans nooit gehad. Met
name in de eerste helft was het
slappe hap. 
ZVG kwam al vroeg op voor-
sprong door een doelpunt van de
sterk spelende Marloes Blom.
Men moest lang wachten voordat
de eerste mogelijkheid zich voor
Libertas aandiende. Deze was
voor Silke van der Wal, die zich
prachtig vrijspeelde maar haar
inzet via een verdediger van ZVG
over de zijlijn zag gaan. In de 13
minuut was het Marloes Blom die
Kayla van den Boomgaard bij de
tweede paal perfect in stelling
bracht voor het tweede doelpunt
van ZVG. 
De ellende voor Libertas werd
daarna vergroot toen Mandy de
Jong keepster Laura Hummel in
de korte hoek passeerde. Nog
voor rust kon Libertas het leed
iets verzachten. Linda Bosma ver-

overde de bal op het middenveld
en wist na een één/twee combian-
tie met Silke van der Wal keep-
ster Hanna van der Heuvel te pas-
seren. 

Tweede helft 
Na rust speelde Libertas in de
tweede helft tenminste iets agres-
siever. Iedereen ging er eens
recht voor zitten nadat bij het uit-

verdedigen Marloes Blom par-
does de bal voor de voeten van Es-
ther Dekker tikte. De Drachtster
wist hier wel raad mee. Wie daar-
na dacht op een spannende twee-

de helft, kwam bedrogen uit. Bij
een ingestudeerde corner van Li-
bertas ging het helemaal mis.
Evelien Mensies schoot de bal in
de voeten van de razendsnelle
Partricia Looijen die Eline Dekker
een niet te missen kans gaf. Een
minuut later een identieke situ-
atie.
Nu was het Josefien Slump die de
bal uit een corner in de voeten
van Patricia Looijen schoot, dit
keer profiteerde ZVG niet. Ver-
volgens ging Libertas met een
meevoetballende keepster spe-
len. Hierdoor kreeg Evelien Men-
sies de kans op de aansluitings-
treffer. Coach Johan van der Hoek
greep in en vroeg om een time-
out. En met succes. Libertas leed
balverlies en Daniëlle Kortlever
wist van eigen helft de bal vlak
voor tijd in het lege doel te schie-
ten. 
Coach Sees Bergman was na af-
loop realistisch. “We zitten in een
fase waarin veel debuterende
teams zich op dit niveau ooit heb-
ben bevonden. We maken te veel
kapitale fouten. Maar gun ons
tijd. Deze groep heeft veel vlieg-
uren nodig en dat zal zich ooit
vertalen in resultaten”. ■�

Silke van der Wal verliest het duel van ZVG-uitblinkster Marjon Blom. Foto Meint de Vries

Libertas moet meer vlieguren draaien

Winnaar van de halve marathon Gianluca Assorgia.
Foto’s Anja Brouwer


