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Beste deelnemer of belangstellende, 
 
Wij hopen dat jij op zondag 15 september 2019 aan de start staat van de 45e Sluizenloop. 
In deze tweede nieuwsbrief van 2019 lees je: 
 

 hoe het programma eruitziet 
 welke bekers en medailles er te winnen zijn 
 wat er in het Dorpshuis te doen is 
 de details over de diverse parcoursen 

 

Het programma 

 

Tijd Onderdeel Locatie 
13.00 - 13.45 Na-inschrijving Jeugdloop Dorpshuis Fort Vreeswijk
13.00 - 14.30 Na-inschrijving Kinderloop Dorpshuis Fort Vreeswijk
13.00 - 15.15 Na-inschrijving Wedstrijd- en recreatieloop 5 km Dorpshuis Fort Vreeswijk
13.00 - 15.15 Na-inschrijving Wedstrijd- en recreatieloop 10 km Dorpshuis Fort Vreeswijk

  
14.00 - 14.30 Jeugdloop - 8 t/m 11 jaar - 2 km Oude Sluis 
14.45 - 15.00 Kinderloop - 4 t/m 7 jaar - 1 km Oude Sluis 
15.10 - 15.20 Prijsuitreiking - Kinderloop en Jeugdloop Oude Sluis 

  
15.30 - 16.10 Wedstrijd- en recreatieloop 5 km - Vanaf 12 jaar Oude Sluis 
15.30 - 16.50 Wedstrijd- en recreatieloop 10 km - Vanaf 16 jaar Oude Sluis 
16.30 - 16.45 Prijsuitreiking - Wedstrijd- en recreatieloop Oude Sluis 

v.a. 08.00 Wandeltocht 5/10/15/20 km voor alle leeftijden Dorpshuis Fort Vreeswijk
 



Bekers en medailles 

 

Elke deelnemer die tijdig de finish haalt, krijgt een
mooie herinneringsmedaille. Bovendien zijn er ook dit
jaar, zowel bij de Kinderloop als bij de Jeugdloop, weer
mooie bekers voor de drie snelste jongens en de drie 
snelste meisjes. 
 

Bij de Wedstrijd- en recreatieloop van 5 km en 10 km 
zijn er medailles voor de drie snelste heren en dames
in drie leeftijdscategorieën: t/m 44 jaar, 45 t/m 54 jaar,
vanaf 55 jaar. 
 
 

Scholenklassement 
 

Voor kinderen van basisscholen is er de mogelijkheid om mee te doen aan het 
scholenklassement. Kinderen t/m 7 jaar lopen 1 km en oudere kinderen 2 km. Als er in één 
of beide van deze categorieën minimaal 3 jongens en 3 meisjes meedoen, doet de school 
al mee aan het scholenklassement. 
 

De winnende school zal op een gepast moment persoonlijk gefeliciteerd worden met daarbij 
de overhandiging van de beker. 
 

In het Dorpshuis Fort Vreeswijk 

 

Op zondag 15 september is iedereen vanaf 13.00 uur van harte welkom in het gezellige 
Dorpshuis Fort Vreeswijk. In het Arsenaal liggen de startpakketten klaar, kun je je alsnog 
inschrijven en foto’s en video’s zien die in het verleden tijdens de Sluizenloop zijn gemaakt. 
En in de Citadel kun je genieten van een kopje koffie of thee of van een glas fris. 
 

De parcoursen 

 

Wil je het parcours in detail bekijken. Ga dan naar onze website www.sluizenloop.nl, kies 
van het hoofdmenu de optie ‘Deelnemers’ en van dat menu de optie ‘Parcours’. 
 

De Kinderloop telt één ronde door het dorp, de Jeugdloop twee ronden. Het parcours is: 
Oude Sluis, Lekstraat, Dorpsstraat, Koninginnenlaan, Rijnlaan, Merwedestraat, 
Wierselaan, Vaartstraat, Rijnlaan, Wierselaan, Gildenborglaan, Fortweg, Frederiksoord, 
Oude Sluis. 
 

Het parcours voor de Wedstrijd- en recreatieloop van 5 km heeft de vorm van een acht. De 
volgorde waarin de twee lussen worden afgelegd, is ten opzichte van voorgaande jaren 
echter omgedraaid i.v.m. de drukte bij de brug. Nu volgen de deelnemers eerst de lange 
lus richting de Prinses Beatrixsluis en daarna de korte lus door het dorp. De deelnemers 
aan de Wedstrijd- en recreatieloop van 10 km leggen dit parcours twee keer af. 
 

 



 

Ons team bestaat volledig uit vrijwilligers. Hoe meer deelnemers er zijn, hoe meer nut ons 
vrijwilligerswerk heeft. Stuur deze nieuwsbrief daarom alsjeblieft binnen je kennissenkring 
door naar iedereen die ook wel eens hardloopt. Mocht je onze nieuwsbrief echter toch niet 
meer willen ontvangen, stuur ons dan s.v.p. even een bericht. Dat kan door dit bericht te 
beantwoorden. Het kan ook door van het menu op onze website www.sluizenloop.nl van 
het hoofdmenu de optie ‘Contact’ te kiezen. 
 

 

   

   
 


