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«Aanhef», 
 
«Inhoud_1» «Inhoud_2» «Inhoud_3» 
 

● Snelsten liepen 15, 16 en 17 km/uur; 
● Warming-up opnieuw een succes; 
● Presentator met humor; 
● Wethouder Sport hele middag aanwezig; 
● Alleen mogelijk door de inzet van veel vrijwilligers, 
● en dankzij de steun van onze sponsoren.  

 
Klik voor deze nieuwsbrief op: Nieuwsbrief nr. 4 - 30 september 2022. 
 

Snelsten liepen 15, 16 en 17 km/uur! 



 

Het was de hele dag droog en de zon scheen volop. Ideaal voor het publiek en de 
plaatselijke horeca! Voor de deelnemers was het echter benauwd en aan de warme kant 
met een relatieve luchtvochtigheid van gemiddeld 85% en een temperatuur rond 21 0C. 
Toch is er snel gelopen. Op de 5 km bij de heren klokte Yorik Mulder 17m19. Dat is slechts 
3m28/km en ruim 17 km/uur! Bij de dames noteerde Petra Sloots met 19m41 de winnende 
tijd. Op de 10 km ging het zelfs nog iets sneller. Jeroen van Haaren finishte in 34m26! Hier 
was Irene van Enckevort met 44m52 de snelste dame. 

   

Ook bij de Kinderloop en de Jeugdloop ging het snel. Jesse van der Linden (7 jaar) had 
voor 1.142 m slechts 4m32 nodig. Hij liep dus ruim 15 km/uur! Ook hier ging het op de 
dubbele afstand nog iets sneller. Tobian Merkus (10 jaar) kwam al na 8m27 over de finish. 
Zijn snelheid was dus ruim 16 km/uur! Bij de meisjes gingen de grootste bekers naar Steffi 
Smit (7 jaar, 4m51) en Quinn Lammers (10 jaar, 8m58). 
 
De uitslagen werden op dinsdag 13 september gepubliceerd en zijn inmiddels definitief. Je 
vindt ze op www.sluizenloop.nl/uitslagen2022.php. 
 
Kijk voor meer foto’s op www.sluizenloop.nl/media.php?jr=2022. 
 

Warming-up opnieuw een succes! 

 

Dorine Gerards van Healthy Pleasures verzorgde telkens zo’n vijf minuten voor de start een 
swingende warming-up. Zo konden de deelnemers hun spieren op een leuke manier laten 
wennen aan de inspanning die ging komen. Tegelijk zorgde Dorine ervoor dat de spanning 
voor de wedstrijd toch ruimte bood voor ontspanning. 
 

Presentator met humor 

 

Ben Korver was als vanouds de presentator. Hij riep de namen van de deelnemers om. Dat 
was niet alleen fijn voor het publiek. Het was ook een mooie aanmoediging tijdens de laatste 
meters. Ook nu was Bens presentatie doorspekt met humor. Bij de Kinderloop en de 
Jeugdloop waren de kinderen soms een stuk sneller dan hun begeleiders. Dat inspireerde 
Ben tot opmerkingen als “Moeder, ben je je kind kwijt?” en “Dat valt niet mee hè, papa?”. 
 



   
 

Wethouder Sport hele middag aanwezig 

 

Nieuwegeins wethouder voor Sport, John van Engelen, was bij alle vier afstanden 
aanwezig. Hij loste het startschot en reikte de prijzen uit. Door de hele middag aanwezig te 
zijn, liet John zien hoe belangrijk de gemeente Nieuwegein de Sluizenloop vindt. 
 

Alleen mogelijk door de inzet van veel vrijwilligers 

 

Je staat er vast niet bij stil, maar het organiseren van de Sluizenloop lukt alleen met heel 
veel vrijwilligers. Op de dag zelf zijn dat er wel 70! Wij danken hen voor hun inzet! 
 
Lijkt het je leuk om te komen helpen? Je vergist je niet. Het is leuk! Stuur een bericht naar 
info@sluizenloop.nl en zet zondag 10 september 2023 in je agenda. 

Wij zijn elk jaar heel blij met de stagiairs en stagiaires van 
het Anna van Rijn, Cals en Oosterlicht College. Zij helpen 
bijvoorbeeld met uitgeven van startpakketten, uitdelen van 
medailles en na afloop opruimen van het start- en 
finishgebied. Dat zij het leuk vinden om op deze manier uren 
te maken voor hun maatschappelijke stage, blijkt wel uit de 
foto! 
  

Alleen mogelijk dankzij de steun van onze sponsoren 



 

Alleen dankzij de steun van onze sponsoren konden wij de Sluizenloop Nieuwegein voor 
de 46e keer organiseren: 
 

 Albert Heijn Hoogzandveld 
 Arjan de Bruijn Hoveniers 
 Brasserie Het Raadhuis 
 byADELAAR 
 Dannenburg Fysiotherapie 
 De Keizer Makelaarsgroep 
 ESH Media 
 Familie Hermen van Buren 
 Gemeente Nieuwegein 
 Goossens Installaties 
 HANOS ISPC Utrecht 
 Intersport Twinsport 
 Kapsalon Van Doorn 
 Loyalz 
 Luigi’s IJssalon 
 Museumwerf Vreeswijk 
 Ristorante Italiano Pizzeria Vreeswijk 
 Sportpark Galecop 
 Stichting Activiteitengroep Vreeswijk 
 Winkeliersvereniging Cityplaza 

 

 

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. 

 

 

 
 

       

   
 

 

   
 

  

 


