PERSBERICHT
Loopcircuit Rabocup Assen en Noord-Drenthe

Stuursma en Molenhuis heersen in
Gieten
De vernieuwde Run van Gieten, dat plaatst vond op 12 mei, werd met
bijna 800 deelnemers goed bezocht. De organisatie had er voor
gekozen om het parcours van de 10 km te veranderen en een 6 km en
een halve marathon aan het programma toe te voegen. De routes
werden omschreven als “pittig maar uitdagend” door de lopers,
vooral het gedeelte over het gras langs het zwembad was een veelbesproken onderwerp.
Halve marathon
Jan Stuursma uit Sappemeer wist de halve marathon op zijn naam te zetten met een tijd van 1:13:39.
De eerste ronde van 10 km moest hij de strijd nog aan gaan met Freek Hoolsema uit Assen, die de
wedstrijd moest staken in de tweede ronde. “Ik ben nog niet genoeg hersteld van de marathon”
verklaarde Hoolsema. Zo kon Stuursma ongestoord de winst binnen lopen, met Karel-Jan Lensen uit
Groningen gevolgd op bijna 3 minuten (1:16:33). Omar Brons uit Almere kwam een minuut later als
derde binnen (1:17:29). Bij de vrouwen werd het een spannende strijd waarbij de top 3 binnen 4
minuten van elkaar eindigde. Henriëtte Pepels uit Beilen wist de winst te pakken met een tijd van
1:42:07. Brigitte IJpema uit Wildervank had 1:44:05 nodig om tweede te worden en Neza Kejzar
maakte het podium compleet, zij zette een tijd neer van 1:46:01 op de halve marathon.
10 km
Bij de mannen op de afstand van 10 km ging het tussen twee mannen met beide een Nederlandse
titel op deze afstand, Olfert Molenhuis uit Assen en Arjan Marchand uit Groningen. Molenhuis wist
uiteindelijk aan het langste eind te trekken, hij pakte de winst met een tijd van 32:30. Marchand, die
net als zijn clubgenoot bij de halve marathon, moest genoegen nemen met een tweede plek. Hij
volgde op 20 seconden. Henk Smalbrugge uit Hasselt wist de derde plek te pakken op 14 seconden
van Marchand. De vrouwen wedstrijd werd uiteindelijk een stuk minder spannend, Jessica Oosterloo
uit Appelscha kon eenzaam naar de winst lopen (36:35). Lisanne Langerijs uit het Duitse
Schöninghsdorf werd tweede (41:22) en Marieke Lokhorst uit Annen derde (42:26).
6 km
De kortste afstand werd gewonnen door Bart van Adrichem uit Klazienaveen (21:06), gevolgd door
Anno Huizenga uit Assen (22:03) en Giovanni Boer (22:13). Bij de vrouwen wist Sabine Spreen uit
Rolde de winst te pakken (24:33), Elin Slagt uit Assen werd tweede (26:17) en Marleen Popken uit
Exloo derde (26:48).
De jeugd werd ook aangemoedigd om in Gieten te gaan hardlopen, Gieten organiseerde voor elke
basischool groep een aparte wedstrijd, waardoor de jeugd de strijd kon aan gaan met groepsgenoten.
Dit leidde tot veel enthousiaste kinderen die in Gieten kwamen hardlopen.
Complete uitslagen zijn te vinden op www.uitslagen.nl.
De volgende wedstrijd van de Rabocup zal plaatsvinden op 30 juni, de Steeds beter run in Eelde.
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