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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 derde nieuwsbrief van 2019 lees je: 
 

 een oproep aan stagiair(e)s en vrijwilligers; 
 over mooie acties van sponsoren; 
 wie het startschot lost en de ereprijzen uitreikt; 
 over de na-inschrijving; 
 hoe de chip moet worden bevestigd; 
 hoe je een foutloos parcours loopt. 

 

Oproep aan stagiair(e)s en vrijwilligers 

 

Ben je op zoek naar een leuke stageplaats? We hebben jouw hulp heel hard nodig! Vind 
je het leuk om bijvoorbeeld herinneringsmedailles uit te delen, startnummers uit te geven, 
bekertjes water en sponzen uit te delen of tijdmeetchips te verzamelen? Kijk dan op 
www.metdemasuitdeklas.nl en meld je aan! Het levert je vijf MaS-uren op en bovenal een 
leuke middag. Zoek je geen stageplaats en wil je ons wel helpen? Ook dan ben je natuurlijk 
van harte welkom! Stuur je bericht s.v.p. naar atverni@sluizenloop.nl. 
 

Mooie acties van sponsoren 



Goossens Installaties Nieuwegein geeft alle deelnemers aan de wedstrijd- en recreatieloop 
(5 of 10 km), de jeugdloop (2 km) of de kinderloop (1 km) een armband met stappenteller, 
afstandmeter, calorieënteller en klok. Zelfs aan het batterijtje is gedacht! 

 

In het startpakket vind je een bon van Intersport Twinsport Nieuwegein. Wanneer je die 
bon uiterlijk op 31 december 2019 in de winkel inlevert, krijg je 20% korting op één paar 
hardloopschoenen naar keuze. Intersport Twinsport Nieuwegein voert de volgende 
merken: Adidas, Asics, Brooks, New Balance, Nike, Pro Touch, Salomon en Saucony. 
 

Ook dit jaar beloont Luigi’s IJssalon alle kinderen die bij de kinderloop (1 km) of jeugdloop 
(2 km) de finish halen met een gratis ijsje. Na het passeren van de finish krijgen zij een 
ijsmunt, goed voor één hoorntje met één bolletje ijs. 
 

De Activiteitengroep Vreeswijk en de plaatselijke horeca steunen ons opnieuw met 
financiële bijdragen. Wij bevelen Brasserie Het Raadhuis en Ristorante Italiano Pizzeria 
Vreeswijk dan ook van harte aan voor een drankje tijdens en een hapje na afloop van de 
Sluizenloop Nieuwegein! 
 

Wie lost het startschot en reikt de ereprijzen uit? 

 

Wij zijn heel blij dat Nieuwegeins wethouder voor Sport, de heer John van Engelen (Lokale 
Vernieuwing), bij alle onderdelen van het programma het startschot lost en de ereprijzen 
uitreikt. John van Engelen is niet alleen verantwoordelijk voor Sport. Ook Evenementen, 
Cultuur en Recreatie behoren tot zijn portefeuille. 
 

De na-inschrijving 

 

Je kunt je nog van tevoren inschrijven tot en met vrijdag 13 september. Daarvoor ga je naar 
onze website www.sluizenloop.nl en kies je van het menu de optie ‘Inschrijven’. Als je je 
niet van te voren hebt ingeschreven, kun je je op zondag 15 september vanaf 13.00 uur in 
het Dorpshuis Fort Vreeswijk alsnog inschrijven. Je betaalt dan wel iets meer inschrijfgeld.
 

 



Geef je bij de na-inschrijving op zondag 15 september de voorkeur aan een 
inschrijfformulier, dan is dat vanzelfsprekend prima. Het kan echter ook met je mobiele 
telefoon. Dan laat je onze vrijwilligers van het inschrijfbureau het bevestigingsscherm op je 
mobiel zien i.p.v. een ingevuld inschrijfformulier.  
 

Heb je een Stadspas Nieuwegein? Dan mag je gratis deelnemen. Schrijf je op zondag 
15 september in en toon je stadspas aan onze vrijwilligers van het inschrijfbureau. 
 

Hoe moet de chip worden bevestigd? 

 

In je startpakket zit niet alleen je startnummer maar ook een chip en een tie-wrap. Die chip 
is nodig om je tijd te meten. 
 

 
 
- Haal de tie-wrap door je chip. 
- Haal de tie-wrap onder twee lussen van je schoenveter door. 
- Haal de tie-wrap weer door je chip (kies gaatjes schuin tegenover elkaar). 
- Haal het uiteinde van de tie-wrap door het oogje en trek het strak. 
- Trek aan de chip en controleer of die vast zit. 

 
Als je die chip niet op de juiste manier bevestigt, wordt je tijd niet gemeten en lukt het ons 
niet om je in de uitslag op te nemen. Kom je er niet uit, vraag dan een van onze vrijwilligers 
om je te helpen. 
 

Hoe loop je een foutloos parcours? 



 

Wil je een foutloos parcours lopen? Kijk dan eerst op www.sluizenloop.nl/parcours.php. 
Loop niet blind achter je voorganger aan! Doe je mee aan de 5 km? Dan loop je één lange 
lus van ca. 4 km en één korte lus van ca. 1 km. Neem je deel aan de 10 km? Dan loop je 
nóg een lange lus en een korte lus. 
 

Na de start gaat iedereen linksaf de dijk op voor de lange lus. Na ca. 4 km kom je opnieuw 
door de start- en finishpoort en weer bij de splitsing. Dan ga je rechtsaf de brug over voor 
de korte lus. Loop je 5 km? Dan ben je klaar zodra je weer door de start- en finishpoort 
komt. Loop je 10 km? Dan doe je alles nog een keer: eerst linksaf de dijk op en daarna 
rechtsaf de brug over. 
 

Bij de splitsing wissel je dus steeds van richting. 5 km: eerst links, daarna rechts. 10 km: 
eerst links, daarna rechts, dan opnieuw links en nog een keer rechts. 
 

Je kunt ook letten op de kleuren van de routepijlen. De lange lus heeft oranje pijlen, de 
korte lus blauwe. Bij de splitsing wissel je dus steeds van kleur. 5 km: oranje, blauw. 10 
km: oranje, blauw, oranje, blauw. 
 

De Molenkruier van 17 juli 2019: “Met recht een dreamteam!” 

 

Volgens De Molenkruier van woensdag 17 juli jl. is ons team “met recht een dreamteam”. 
Dat 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 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. 
 

 

   

  
 


