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In deze vierde (tevens laatste) nieuwsbrief van 2019 lees je: 
 

 een terugblik op de 45e Sluizenloop Nieuwegein; 
 de drie snelsten per afstand en de winnaars van het scholenklassement; 
 een woord van dank; 
 een vooruitblik op de 46e Sluizenloop Nieuwegein. 

 

Een terugblik 

 

De omstandigheden op zondag 15 september waren ideaal. Het aantal deelnemers was 
hoger dan vorig jaar. Er was veel publiek, vooral in de buurt van de start en finish op de 
Oude Sluis. Dat publiek kon hun favoriet(en) niet alleen zien starten en finishen, maar ook 
een aantal keren zien passeren. Misschien was het voor een snelle 10 km aan de warme 
kant, maar ook op deze afstand liepen veel deelnemers hun snelste tijd ooit. De uitslagen 
stonden de volgende dag al op onze website. Dankzij Hans Agterberg en John Verhoeven 
van ET-Utrecht is de tijdregistratie weer goed verlopen!



 
 

Dat het een geslaagde dag was, blijkt uit de foto’s op onze website. 
 

De drie snelsten en winnaars scholenklassement 

 

Op de 10 km waren Boudewijn Emo, Arjan Weyenborg en Herman Verra de snelste heren 
en Hannah Oldroyd, Jacoline van der Klip en Vivianne Steegstra de snelste dames. De 
snelste heren op de 5 km waren Yorik Mulder, Ruben van Kooten Niekerk en Juan 
Zijderlaan en de snelste dames Marieke Gimbel, Dagmar Wielinga en Tessa Smit. 
 

 



Bij de wedstrijd van 1 km voor kinderen van 4 t/m 7 jaar gingen de bekers voor de snelste 
jongens naar Milo Valk, Tobian Merkus en Cirino Invernizzi en die voor de snelste meisjes 
naar Esmée Monster, Chiara Lotto en Anne Sophie Favier. Bij de wedstrijd van 2 km voor 
kinderen van 8 t/m 11 jaar waren de bekers voor de jongens Noah Schoonhoven, Tim van 
den Heuvel en Twan Goudena en voor de meisjes Jasmijn van Gelder, Jasmijn van 
Steenpaal en Liz Schoonhoven. 
 

De winnaar van het scholenklassement was wederom op beide afstanden De Willem 
Alexanderschool. Een mooie tweede plaats is er voor De Tweeklank. Veel scholen hadden 
te weinig meisjes die deelnamen om mee te kunnen doen aan het scholen klassement. We 
hopen dat het volgend jaar lukt om meer scholen deel te laten nemen. 
 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 

Een woord van dank 

 

Wij danken alle deelnemers, het publiek en alle vrijwilligers. Samen hebben jullie de 
Sluizenloop Nieuwegein 2019 tot een succes gemaakt! 
 

Wij danken Dorine Gerards voor haar enthousiaste warming-up voor alle deelnemers. 
 

Wij danken Kees van der Meer van Fototeam K en M voor alle mooie foto’s die er tijdens 
de Sluizenloop Nieuwegein gemaakt zijn. Deze zijn terug te vinden op de website. 
Fototeam K en M is thuis in reclame- product- en bedrijfsfotografie, maar ook in 
portretfotografie en bruidsreportages. 
 

Wij danken natuurlijk ook onze sponsoren. Zonder hun steun lopen we op onze laatste 
benen! Die sponsoren zijn: 
 

 Activiteitengroep Vreeswijk 
 Brasserie Het Raadhuis 
 byADELAAR 
 ESH Media 
 Gemeente Nieuwegein 
 Goossens Installaties Nieuwegein 
 Intersport Twinsport 
 Kapsalon Van Doorn 
 Koster Schoenmode 
 Luigi’s IJssalon 
 Museumwerf Vreeswijk 
 Ristorante Italiano Pizzeria Vreeswijk 
 Saucony Benelux 
 Winkeliersvereniging Cityplaza 

 

Vooruitblik 

 

Ons team start al in februari met de voorbereidingen van de volgende editie. Heb je ideeën 
of tips over hoe we de Sluizenloop Nieuwegein nog beter kunnen maken? Aarzel niet en 
laat het ons weten. Wij zien je graag (weer) aan de start van de 46e Sluizenloop 
Nieuwegein. Zet de datum vast in je agenda: zondag 13 september 2020! 
 

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



 

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 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. 
 

 

 


