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Voorwoord | Ameland beweegt 
 

Trots en met grote waardering voor alle betrokkenen;  convenants partners, 

vrijwilligers, sponsoren, terreinbeheerders en medebestuurders,  bied ik u het 

jaarverslag van de stichting Sportpromotie Ameland aan. 

Voortgekomen uit enthousiasme en passie voor sport en ons mooie eiland 

Ameland. Vorm gegeven door een fantastische club mensen,  bestaat de 

stichting inmiddels 15 jaar en zijn de activiteiten van SPA niet meer weg te 

denken van ons eiland. De grote impact voor de Amelander economie, maar ook 

de maatschappelijke waarde, binnen de samenleving op Ameland, wordt breed 

gedragen en omarmt door alle instanties. 

Aansprekende evenementen met een hoog ambitieniveau, brede 

toegankelijkheid gecombineerd met een jeugdcomponent. Professioneel, veilig, 

duurzaam en passend georganiseerd in “rustige weekenden” buiten het seizoen.  

Met naast de grote evenementen tal van activiteiten en projecten gericht op de 

jeugd, gezondheid  en breedte sport op het eiland. 

Trots dus en met veel bewondering voor alle betrokkenen, wens ik  u veel kijk en 

leesplezier met dit jaarverslag   en nodig u uit om met ons in beweging te 

blijven. 

 

Met sportieve groet, 

 

Gerard Metz 

Voorzitter St. Sportpromotie Ameland 
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Missie & Visie 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 

commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 

quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis 

eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 

elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean 

leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. 

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 

Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur 

ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 

commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 

quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis 

eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 

elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean 

leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. 

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 

Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur 

ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
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Statistieken & cijfers 2015 
Alle inschrijvingen voor de vier evenementen van Sport Promotie Ameland 

verlopen grotendeels via de website www.inschrijven.nl. Hieruit zijn diverse 

statistieken & cijfers bekend over onze evenementen. Echter worden er naast 

de digitale inschrijvingen ook nog een deel via e-mail gedaan (groepen) en ter 

plaatse bij sommige evementen. Uiteraard geven deze cijfers wel een goed 

beeld van de evenementen. 

 

Aantal deelnemers  

Aan de vier evenementen hebben in totaal (cijfers afkomstig van 

www.inschrijven.nl) 7.404 deelnemers meegedaan.  Het grootste evenement is 

de Adventure Run met 4.213 deelnemers, gevolgd door Tussen Slik & Zand 

(1.318 deelnemers), MTB Ameland (1.161 deelnemers) en Tri-Ambla (712 

deelnemers). 
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Herkomst van de deelnemers  

De evementen op Ameland hebben een grote aantrekkingskracht tot 

deelnemers vanuit heel Nederland. Verreweg de meeste deelnemers komen 

uit Friesland (48,55 %), Groningen (14,28 %) en Noord-Holland (9,68 %). Echter 

per evenement is de regio van herkomst toch weer anders blijkt uit de cijfers. 

   
In de onderstaande grafiek is een duidelijk beeld van de herkomst van de 

deelnemers per provincie. Opvallend detail is dat uit Noord-Holland de meeste 

deelnemers meedoen aan de MTB Ameland. Bij alle overige provincies is duidelijk 

dat de meerderheid meedoet aan de Adventure Run. Bij Tussen Slik & Zand komt 

83,08 % van deelnemers uit Friesland, Groningen en Drente.  
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Internationale deelnemers 

In 2015 hebben wij tijdens de evenementen 118 internationale deelnemers 

mogen verwelkomen tijdens de evenementen. Dit is 1,56 % van alle 

deelnemers. Er zijn 3 verschillende nationaliteiten actief geweest op Ameland, 

te weten:  

 

Verdeling dames/heren tijdens evenementen 

De vier evenementen zoals door Sport Promotie Ameland worden 

georganiseerd, hebben hun eigen aantrekkingskracht tot de dames / heren 

verhouding. Gemiddeld doen er circa 57,8 % heren mee en 42,2 % dames. Er is 

een duidelijk onderscheid in de “mannelijke” evenementen met de MTB 

Ameland en Tri-Ambla als grote voorbeelden. Tussen Slik & Zand is 

voornamelijk een vrouwelijk evenement. Bij de Adventure Run is het opvallend 

dat er meer vrouwen (53 %) mee doen dan mannen (47 %).  
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Leeftijdsopbouw deelnemers 

Het grootste aandeel van de deelnemers komt uit de leeftijd van tussen de 35 en 

54 jaar, gemiddeld genomen over alle vier de evenementen. Sport Promotie 

Ameland stelt zich zelf mede doel, om de kinderen op Ameland meer te laten 

sporten. Deze opgave van deelname verloopt via de scholen en zijn niet 

opgenomen in de onderstaande grafieken. 

   
Per evenement genomen is het wandelevenement Tussen Slik & Zand gemiddeld 

genomen het evenement met de gemiddelde oudste leeftijd (50 jaar). Gevolgd 

door MTB Ameland (42 jaar), Adventure Run (40 jaar).   
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De leeftijdscatergorien zijn verder uitgewerkt per evenement. Hieruit is duidelijk 

op te maken dat de Tri-Ambla de jongere deelnemers heeft. Daarnaast is het 

goed duidelijk dat het wandelevenement Tussen Slik & Zand voornamelijk de 

oudere deelnemers trekt.   

   

      



JAARVERSLAG SPORTPROMOTIE AMELAND 2015 
Pagina | 13  

 

   

   

IIImmmpppaaacccttt   oooppp   

hhheeettt   eeeiiilllaaannnddd   

      



JAARVERSLAG SPORTPROMOTIE AMELAND 2015 
Pagina | 14  

 

Impact op het eiland 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 

ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper 

nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 

consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra 

quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque 

rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper 

ultricies nisi. Nam eget dui. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 

ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper 

nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 

consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra 

quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque 

rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper 

ultricies nisi. Nam eget dui. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 

ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper 

nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 

consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra 

quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque 

rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper 

ultricies nisi. Nam eget dui.      
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MTB Ameland 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 

ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper 

nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 

consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra 

quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque 

rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper 

ultricies nisi. Nam eget dui. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 

ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper 

nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 

consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra 

quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque 

rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper 

ultricies nisi. Nam eget dui. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 

ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper 

nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 

consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra 

quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque 

rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper 

ultricies nisi. Nam eget dui. 
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Tri-Ambla 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 

commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 

nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 

venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 

consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 

viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 

laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel 

augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 

commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 

nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 

venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 

consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 

viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 

laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel 

augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 

commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 

nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 

venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 

consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 

viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 

laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel 

augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
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Tussen Slik en Zand 
Een jubileum editie dit jaar! Op 17 oktober 2015 vond namelijk de 5e editie van 

het succesvolle Tussen Slik en Zand plaats. Dit is precies op dag de 

Waddenvereniging haar 50-jarig bestaan vierde. 

Dit jaar was er weer een vrijdagavondprogramma invulling. Deze werd 

gehouden in het Natuurcentrum in Nes op Ameland. De avond werd verzorgd 

door Ruben Smit, bekend van de film “De nieuwe Wildernis”. Aan de hand van 

prachtige beelden vertelde ghij over zijn volgende grote project: een film over 

het waddengebied. Alle 100 aanwezige waren erg onder de indruk van de 

fragmenten die hij liet zijn. 

 

Op zaterdag was de start omstreeks 9:30 uur voor de eerste wandelaars. Dit 

jaar waren er circa 1.500 deelnemers die mee hebben gedaan aan de 10, 17 en 

25 kilometer wandelroutes (zie plattegrond hierboven). De wandelaars hebben 

genoeten van de poracghtige en afwisselende natuur van het eiland. Letterlijk 

van slik naar het zand op alle routes. De variatie aan wandelaars was even zo 

groot. Families, groepen vrienden en vriendinnen, doorgewinterede 

wandelaars en jonge kinderen die zonder morren de 18 kilometer hebben 

meegelopen. Bij één van de verzorgingsposten (op het strand) en op het 

Kerkplein konden de wandelaars terecht voor allerhande natuurinformatie, 

waar gidsen van de Waddenvereniging aanwezig waren. Bij de finish, waar de 

laatste stempel in het routeboekje werd gezet, kregen de wandelaars een 

mooie attentie cadeau. Het jaarlijkse speld van Tussen Slik en Zand en een 

speciale editie van de Wadwaaier! 

Wij als organisatie kunnen terug kijken op een geslaagde 5e editie van Tussen 

Slik en Zand. De commentaren waren onder meer: 

“Prachtige wandeltocht, pluim voor de organisatie” | Sipke de Vries  

“De tocht was weer super. De verzorging was prima in orde en de route was 

echt heel mooi deze keer. Complimenten voor de organisatie.” | Janco Bouma 

“Hulde oan de organisaasje / frijwilligers. It wie in skitterend barren!” | Klaske 

Tamminga 
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In totaal hebben zich 1.318 deelnemers ingeschreven via de website 

(www.inschrijven.nl). De overige circa 150 deelnemers zijn groepen die zich 

per e-mail hebben ingeschreven en deelnemers, welke zich ter plaatse hebben 

ingeschreven. Bijna de helft van de deelnemers (46 %) heeft de 17 kilometer 

gelopen, 38 % de langste afstand en 16 % de 10 kilometer. 

 

Tijdens deze 5e editie is er speciaal een fotokader geplaatst op de 

Waddenzeedijk, waar een fotograaf (Anita Kiewied) continue foto ’s heeft 

staan maken. Deze zijn later gepubliceerd op de website, waar de deelnemers 

zich zelf terug konden vinden. Een geslaagde actie! 

 

Een speciale dank aan alle vrijwilligers, sponsor, deelnemers, Natuurcentrum 

Ameland, Waddenvereniging en alle overige partijen die deze jubileum editie 

weer tot een groot succes hebben gemaakt. Volgend jaar zal de 6e editie van 

Tussen Slik en Zand plaats vinden op zaterdag 15 oktober 2016.                  

Graag tot volgend jaar!  
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Ameland Adventure Run 
In 2015 vond alweer de 12e Adventurerun plaats. Vanaf de start van het 

loopevenement in 2004 met rond de 400 lopers kent het evenement een 

onstuimige groei. De afgelopen jaren kende het evenement een deelnemers 

limiet van 400o lopers die in 2015 voor het eerst verhoogd is naar 4700 lopers. 

2015 was dan ook het jaar met een record aantal lopers, mogelijk, omdat o.a. 

de startfinish verlegd is waardoor een snellere doorgang van lopers mogelijk 

was.  Het loopevenement wordt altijd hoog gewaardeerd door de lopers qua 

organisatie en route. Veel lopers nemen familieleden mee om hen aan te 

moedigen en blijven hier ook overnachten. Door de grote toename van het 

aantal lopers draagt het evenement samen met de andere evenement die 

Sportpromotie Ameland organiseert bij aan de economische ontwikkeling van 

het eiland. Het evenement laat een verdere professionalisering zien waarin 

iedere loop zorgt voor aanpassingen en organisatorische verbeteringen. Het 

evenement kan niet georganiseerd worden zonder de 240 vrijwilligers waarvan 

een belangrijk deel van de wal komt. Veel vrijwilligers zetten zich niet alleen op 

de dag zelf in maar zijn al weken en soms maanden vantevoren in touw om 

alles in goede banen te leiden. Naast de grootste groep recreatielopers is het 

evenement ook in staat om lopers van naam ieder jaar aan te trekken bij de 

wedstrijd. Eenmaal meedegaan aan het evenement keert men vaak ieder jaar 

weer terug en ervaart men de loop als een van de mooiste runs op een eiland. 

Een van deze lopers is Paul Zwama die door een blessure dit jaar afzag om de 

halve marathon te lopen en zich voor de 10 km wedstrijd liet inschrijven en 

deze uiteindelijk ook won. Winnaar op de halve marathon was dit jaar Omar 

Bekkali (vorig jaar 2e) en bij de vrouwen Immy Auk Kersbergen. Jammer was bij 

de halve marathon dat Iwan Kamminga (winnaar van de Berenloop op 

Terschelling) niet op tijd aanwezig kon zijn door een fileprobleem. Het 

evenement is verder in 2015 zonder noemenswaardige incidenten verlopen. 

Wel waren dit jaar logistieke problemen bij het parkeren in Holwerd, waardoor 

een aantal lopers niet vervoerd konden worden met bussen naar de boot 

omdat er geen of te weinig bussen waren ingezet om mensen van de tweede 

parkeerplaats naar de boot te vervoeren. Dit zal volgend jaar beter geregeld 

worden.  

Veel lopers hebben bij de inschrijving ook betrokken te zijn bij kinderen voor 

wie sporten niet vanzelfsprekend is door hun handicap. Bij de inschrijving van 

het evenement konden mensen een vrijwillige bijdrage geven aan het 

Foppefonds. Een fonds dat zich inzet voor kinderen voor wie  sporten en 

bewegen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijk of verstandelijke 

beperking. Een prachtig bedrag van € 4685,- kon d.m.v. een cheque worden 

overhandigd aan het fonds waardoor de Adventure run naast het sportieve 

karakter ook een maatschappelijke bijdrage kon leveren. 



JAARVERSLAG SPORTPROMOTIE AMELAND 2015 
Pagina | 24  

 

   

WWWaaattt   ssstttooonnnddd   

eeerrr   iiinnn   dddeee   

mmmeeedddiiiaaa???   

      



JAARVERSLAG SPORTPROMOTIE AMELAND 2015 
Pagina | 25  

 

Wat stond er in de media? 
De vier verschillende sportevenementen welke door Sport Promotie Ameland 

worden georganiseerd zijn op verschillende manier in de media gekomen. 

Hieronder een opsomming van de uitingen. U kunt alle publicaties terug 

vinden op de websites per evenement. 

MTB Ameland 

 Aftermovie MTB Ameland Xtern opdrachtenbureau Alfa College 

 Video-verslag van Lotto-KNWU over de Strandrace 

 Online verslag van Milremo Beukers BIKETEAM 

 Online verslag van Mountainbiketeam.com 

 Artikel op www.denhelderactueel.nl over de wedstrijd 

 Online verslag van Bram Rood 

 Online verslag van Robbert de Nijs 

 Filmverslag over de Strandrace Ameland van de Noordbikers 

basislicentiehouders 

 Video-verslag van Henry Kes over de strandrace 

 Video-verslag van Roel Joling over de toertocht 

 Artikel in het Friesch Dagblad van 9 maart over de strandrace 

Tri-Ambla 

 Aftermovie Tri-Ambla van de NTB 

 Persbericht van Tri-Ambla op 12 september 

 Artikel in het Friesch Dagblad op 14 september 

 Online verslag met beeldmateriaal van Omrop Fryslân 

 Artikel in de Leeuwarder Courant op 13 september 

Tussen Slik en Zand 

 Foto ’s van het fotokader bij de Waddenzee op de website 

 Verslag van Nanne Nicolai met beeldmateriaal 

 Verslag van Albert Westra op www.troch-rinnen.nl 

 Artikel in het Waddenmagazine van de Waddenvereniging,          

uitgave december 

Adventure Run 

 Reportage op Podium.tv van de Adventure Run 

 Reportage van Univé Verzekeringen van de Adventure Run 

 Finishvideo ’s van RaceTimer 

 Artikel in de Leeuwarder Courant op 14 december 2015 
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Vrijwilligers 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 

commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 

nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 

venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 

consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 

viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 

laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel 

augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 

commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 

nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 

venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 

consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 

viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 

laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel 

augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 

commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 

nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 

venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 

consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 

viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 

laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel 

augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
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Social Media 
In de laatste jaren is het gebruik van Social Media steeds belangrijker 

geworden bij onder meer onze doelgoep. Hierop hebben wij ook geprobeerd 

te antciperen, door gebruik te maken van onder meer Facebook en Twitter 

voor alle evenementen. Daarnaast is zijn er ook pagina ’s aangemaakt voor 

Sport Promotie Ameland in het algemeen. Dit jaar is tevens de “groepspagina” 

van Tri-Ambla uitgebreid naar een eigen Facebook pagina. 

  Facebook Twitter 

MTB Ameland 1.167 299 

Tri-Ambla 261 729 

Tussen Slik en Zand 818 258 

Adventure Run 2.436 1.072 

Sport Promotie Ameland 232 128 
 

 

Duidelijk is dat het Facebook gebruik sterker is dan het Twitter, voor onze 

evenementen. Dat blijkt uit de bovenstaande tabel. 

Doelstelling voor volgend jaar is om nog meer gebruik te maken van #Ameland 

tijdens de evenementen. Per evenement kan er ook meer gebruik gemaakt 

worden van #hash-tags. Hierbij de volgende: 

#MTBAmeland 

#Triambla 

#Tussenslikenzand 

#Adventurerun 
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Foppe Fonds 
Stichting Sportpromotie Ameland ondersteutn met zijn evenementen in 

2015 het Foppe Fonds. Bij de evenementen hebben wij de deelnemers 

gevraagd een bijdrage te leveren aan het bereiken van de mooie doel-

stellingen van het fond; plezier door sport en bewegen bij kinderen 

waarvoor dit niet altijd vanzelfsprekend is. Via de inschrijfformulieren 

van de evenementen konden de deelnemers een zelf gekozen bijdrage 

doneren aan het Foppe Fonds 

Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen voor wie sporten of bewegen 

niet vanzelfsperkend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke 

beperking. Sport of bewegen geeft een enorme stimulans aan de 

algehele ontwikkeling van deze kinderen. Ze krijgen daardoor meer 

energie en levenslust. Door ht geven van een bijdrage zorgt het Foppe 

Fonds ervoor dat een kind weer straalt en plezier heeft. Zelfs als het 

allemaal even niet gemakkelijk is: een kind hoort te bewegen! 

Beschermheer van het Foppe Fonds is Foppe de Haan. 

Project: Sporten zonder beperkingen 

Paardrijden is één van de weinige sporten die kinderen met een 

beperking kunnend oen zonder gebruik te maken van hun rolstoel. Het 

baard wordt de benen van de ruiter. Sven Kadijk heeft een meervoudige 

beperkingen. Sinds kort is hij aan het paardrijden. Van paarden wordt 

Sven rustig. Daarnaast leer hij zijn balans houden. Het doet hem enorm 

goed en beleeft er heel veel plezier aan. Aalleen pardrijden kost ook 

geld, vooral de aangepaste materialen zoals bijvoorbeeld zadels, opstap-

perron en een tillift maar ook de kosten zoals contributie. Dankzij het 

Foppe Fonds kan Sven het komend jaar paardrijden. Hij straat van oor 

tot oor! En wij ook! 

Dankzij alle donaties van de deelnemers aan de vier evenementen op 

Ameland in 2015 hebben wij tijdens de Ameland Adventure Run een 

cheque kunnen overhandigen ter waarde van € 4.685,00 aan het Foppe 

Fonds! Dank aan alle deelnemers voor hun bijdrage! 
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Sponsors 
Al deze sportieve evenementen op Ameland, kunnen niet worden 

georganiseerd zonder (onder)steun(ing) van diverse sponsors.                

Uiteraard gaat onze grote dank naar hun uit. 

VVV Ameland 

Gemeente Ameland 

Wagenborg Passagiersdiensten 

Camelbak 

ECCO 

Staatsbosbeheer 

Waddenvereniging 

Amelander Musea 

Sourcy Vitamin Water 

Suunto 

Van Heeckeren Hotel 

WestCord Hotel Noordsee 

Univé Verzekeringen 

Gatorade 

Koudijs Makelaardij 

Roompot Vakantiepark Boomhiemke 

Dare 2B 

Lotto KNWU 

Saucony 

Rabobank 

Running Center 

Metz de Boer Fysiotherapie 

Altitude Eyewear 

Stay Okay Ameland 

Parc Koudenburg 

Fietsverhuur Metz 

Hotel Nes 

Hotel Hofker 

Hotel de Klok 

Hotel Ameland 

Kienstra Schoenen 

BGDD 
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Beleef Ameland 

Klein Vaarwater 

Restaurant de Piraat 

Cycletrend 

Aannemersbedrijf Mosterman 

Bouwbederijf Oud 

Ridder en De Vries 

 

 

Wilt u ook sponsor worden van één of meerdere van onze evenementen? 
Neem dan contact op met Gerard Metz via info@sportpromotie-ameland.nl. 
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Vooruitblik 2016 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 

commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam 

felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat 

massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate 

eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 

dapibus   
   


