PERSBERICHT
Loopcircuit Rabocup Assen en Noord-Drenthe

Huizenga en Elling winnaars van het
Rabocup Loopcircuit 2018
Op zaterdag 1 december was de grote ontknoping van het Rabocup
Loopcircuit 2018. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen was de
strijd om de titel nog in volle gang. Het loopcircuit werd dit jaar
afgesloten in Zeijen tijdens de Zeijer Strubbenloop.
Het eindklassement
Bij de mannen ging de strijd nog tussen Anno Huizenga uit Assen en Rikjan Bathoorn uit Peize. Het
verschil voor de wedstrijd was slechts 3 punten. Na een zinderende wedstrijd waar Huizenga lang
voor Bathoorn lag, eindigde Bathoorn toch voor Huizenga. Dit was alleen niet genoeg om de titel te
pakken. Huizenga bleef dicht genoeg achter Bathoorn om het Rabocup Loopcircuit 2018 te winnen.
Bij de vrouwen leek het van ten voren al duidelijk dat Olga Elling uit Vries er met de winst vandoor zou
gaan. Uiteindelijk wist ze in stijl het loopcircuit op haar naam te zetten. Met winst in Zeijen pakte ze de
titel. Elling wist in 2016 al de titel te pakken, na vorig jaar niet mee te hebben gedaan om het
klassement wist ze nu dus haar titel terug te veroveren. Achteraf verklaarde Elling: “Ik heb dit jaar
overal snellere tijden kunnen lopen en de cup pakken met winst hier in Zeijen is een kroontje op een
pittige periode”. Verder bedankte Elling haar trainer Henk Loots en teamgenoot Huizenga. Loots zal
kunnen terugkijken op een succesvol jaar met twee keer winst in het loopcircuit.
10 km
Naast dat er werd gestreden om het eindklassement, kwamen er ook lopers in Zeijen die om de
dagprijs kwamen strijden. Bij de mannen was de strijd om de winst snel gestreden. Wim Opten uit
Annen nam al vrij vroeg in de wedstrijd de leiding en kon vervolgens zonder te veel moeite naar de
winst lopen in 35:18 min. Achter Opten werd het een stuk spannender. Een groep lopers ging de strijd
uitmaken wie er tweede zou worden. Uiteindelijk waren het Tim Grelling uit Groningen en Rikjan
Bathoorn uit Peize die afstand namen van de overige lopers. Tot het eind aan bleef het spannend en
met een spectaculaire sprint was het Grelling die de tweede plek pakte en Bathoorn werd zo derde.
Beide mannen eindigden in 36:08 min.
Bij de vrouwen was het dus Elling die de winst wist te pakken, dit deed ze in 42:18 min. Bij de strijd
om zilver werd het wat spannender. Henriette Pepels uit Beilen wist uiteindelijk een voorsprong van
een halve minuut op te bouwen ten opzichte van Christien Koning uit Groningen. Pepels klokte een
tijd van 44:09 en Koning 44:25.
5 km
De kortste afstand werd gewonnen door Mathijs Ronde uit Peize (23:03), gevolgd door Jan de Jonge
uit Groningen (23:14) en Luuk ten Have uit Zuidlaren (23:39). Bij de vrouwen wist Daphne Spreen uit
Nijmegen de winst te pakken (22:41), Hilde Boelema uit Groningen werd tweede (23:16) en Anna
Hendrikse uit Assen derde (23:21).

Complete uitslagen zijn te vinden op www.uitslagen.nl.
Volgend jaar zal het Rabocup Loopcircuit weer plaatsvinden in de regio Noord Drenthe en Assen. Het
circuit zal starten op zondag 3 februari in Zuidlaren met de Arnoud Magnin Wintercross.

