
Jaarverslag wedstrijdcommissie weg 2018 
 
De wedstrijdcommissie voor de wegwedstrijden heeft weer een actief jaar achter de rug. 
Het grootste sportevenement in de gemeente, Uithoorns Mooiste, had dit jaar wel wat 
voeten in de aarde. Eind december werd duidelijk dat de busdienstregeling zo was 
aangepast dat er per uur 2x 8 bussen over de busbaan reden en dat maakte het voor de 
organisatie onmogelijk om de lopers veilig en zonder oponthoud over de busbaan te laten 
lopen. Dat betekende dat in korte tijd alle lange routes veranderd moesten worden. 
Complimenten voor Jos en Maarten dat ze deze haastklus op tijd konden afmaken en het 
hun gelukt is om de nieuwe parcoursen uit te zetten waar iedereen tevreden over was. 
Ondanks deze tegenslag is de loop weer uitstekend verlopen en met 1550 deelnemers 
konden we weer heel tevreden terugkijken op dit evenement. 
We wilden het Zomeravondcircuit een nieuwe impuls geven en besloten om de eerste loop 
van het circuit op vrijdag 15 juni te verplaatsen naar het Zijdelmeer en de lopers 1 of 2 
rondjes rond het Zijdelmeer voor te schotelen, onder de naam ‘Rondje Zijdelmeer’. Het 
startpunt was hotel Lakeside langs de Zijdelweg en we kunnen terugkijken op een geslaagde 
eerste editie van het rondje met meer dan 100 deelnemers. We willen van het ‘Rondje 
Zijdelmeer’ een jaarlijks terugkerend evenement maken. 
Op donderdag 2 augustus vond de jaarlijkse Polderloop in samenwerking met het 
feestcomité de Kwakel plaats. Iedereen weet nog hoe warm deze zomer was en ook op deze 
avond was de temperatuur hoog en dat maakte het voor veel lopers heel zwaar. De winnaar 
van de 10 kilometer had daar blijkbaar geen last van, met een tijd van in de 32 minuten 
leverde hij een voortreffelijke prestatie. Ondanks de hitte verschenen er nog bijna 700 lopers 
aan de start.  
De derde loop van het zomeravondcircuit vond plaats op donderdag 6 september waarbij de 
lopers rondjes liepen op de wielerbaan van onze buur UWTC. Het aantal lopers, 50, was wat 
hoger dan het jaar daarvoor maar viel toch wat tegen. We hopen dat het een kwestie van 
lange adem is om meer lopers aan de start te laten komen. 
De laatste activiteit van deze commissie was de Scholierenveldloop op woensdag 3 oktober. 
Dit jaarlijkse evenement was weer een groot succes met meer dan 850 deelnemers.  
 
We kunnen weer terugkijken op een succesvol jaar, waarbij we weer veel dank zijn 
verschuldigd aan onze grote groep vrijwilligers. 
 
 
 


