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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 eerste nieuwsbrief van 2019 lees je: 
 

 dat de inschrijving is geopend; 
 waarom het verstandig is snel in te schrijven; 
 dat onze website is vernieuwd; 
 dat het parcours hetzelfde blijft; 
 waarom de volgorde van de lussen anders wordt; 
 dat we nu ook een wandeltocht bieden. 

 

De inschrijving is geopend 

 

Je kunt je nu al inschrijven voor de 45e Sluizenloop Nieuwegein. Ga naar onze website 
www.sluizenloop.nl. Kies van het menu de optie ‘Inschrijven’ en vervolgens ‘Hardlopen’. 
Dan heb je drie mogelijkheden: 
 

 Je kunt één of meer kinderen inschrijven voor de kinderloop of de jeugdloop. 
 Je kunt jezelf inschrijven voor de wedstrijd- en recreatieloop van 5 km of 10 km. 
 Je kunt een groep inschrijven voor de wedstrijd- en recreatieloop van 5 km of 10 km.

 

Wij hebben besloten om houders van de Stadspas Nieuwegein gratis te laten deelnemen. 
Op vertoon van hun stadspas betalen zij op zondag 15 september geen inschrijfgeld. 

 



 

In de volgende tabel zie je dat het inschrijfgeld vrijwel gelijk is gebleven. Je moet je dan wel 
op tijd (uiterlijk op zaterdag 7 september) inschrijven: 
 

Onderdeel Afstand Leeftijd t/m 7 sept. 8 t/m 13 sept. op 15 sept.
Wedstrijd- en recreatieloop 5 km 12+ € 6,00 € 8,00 € 10,00 
Wedstrijd- en recreatieloop 10 km 16+ € 8,00 € 10,00 € 12,00
Kinderloop * 1 km 4 t/m 7 € 5,00 € 6,00 € 7,50
Jeugdloop * 2 km 8 t/m 11 € 5,00 € 6,00 € 7,50 

 

* Per deelnemend kind mag één begeleider gratis meelopen. Alleen de tijden van de 
deelnemende kinderen worden geregistreerd, die van hun eventuele begeleiders niet. 
 

Alle deelnemers aan de wedstrijd- en recreatieloop van 5 of 10 km, de kinderloop of de 
jeugdloop, krijgen na het passeren van de finish een herinneringsmedaille en een flesje 
water. De deelnemers aan de kinder- of jeugdloop krijgen bovendien een ijsmunt voor een 
gratis ijsje, af te halen in Luigi’s IJssalon. 
 

Website 

 

Op veelvuldig verzoek van deelnemers aan vorige edities van de Sluizenloop Nieuwegein, 
hebben wij nu ook de uitslagen en foto’s van 2017 en 2016 op onze website geplaatst. 
 

Parcours 

 

Uit de evaluatie van de Sluizenloop Nieuwegein 2018 bleek dat de brug over de Oude Sluis 
een goede doorstroming belemmert, vooral bij de wedstrijd- en recreatieloop van 5 km of 
10 km. Met het groeiende aantal deelnemers zal het passeren van de brug meteen na de 
start steeds moeilijker worden. Daarom hebben wij besloten de volgorde waarin de lussen 
worden afgelegd, om te draaien. 
 

De deelnemers aan beide wedstrijd- en recreatielopen volgen nu eerst de (oranje) lus 
richting de Prinses Beatrixsluis en daarna de (blauwe) lus door het dorp. De deelnemers 
aan de 5 km zijn na het passeren van de start- en finishboog klaar. De deelnemers aan de 
10 km volgen dan echter nogmaals de (oranje) lus richting de Prinses Beatrixsluis en de 
(blauwe) lus door het dorp. 
 

Sluizenwandeltocht 

 

Dit jaar wordt de 10de Sluizenwandeltocht tegelijk met de Sluizenloop georganiseerd. Deze 
wandeltocht met afstanden van 5, 10, 15 en 20 km loopt langs de sluizen van Vreeswijk en 
Nieuwegein, zoals de nieuwe sluiskolk van de Beatrixsluis. De start is vanaf 08.00 tot 13.00 
uur in Dorpshuis Fort Vreeswijk. Voor de 15 en 20 km kan uiterlijk tot 12.00 uur gestart 
worden. Alle routes zijn uitgepijld. De wandelroutes gaan niet over het parcours van de 
Sluizenloop. Je kunt je vooraf inschrijven. Dat is maar liefst 30 tot 50% voordeliger. Ga naar 
onze website www.sluizenloop.nl. Kies van het menu de optie ‘Inschrijven’ en vervolgens 
‘Wandelen’. Wil me meer informatie? Ga dan naar de website van Atverni www.atverni.nl/, 
kies van het menu de optie ‘Wandelen’, klik vervolgens op ‘Wandelevenementen’ en ten 
slotte op ‘Sluizenwandeltocht’. 
 

  



   

   
 


