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Uithoorns Mooiste 2022 
Na de coronaperiode mocht in 2022 weer de Uithoorns Mooiste loop worden georganiseerd. Nog 

niet in januari, maar wel op 24 april. Doordat vele wedstrijden waren verplaatst was het aanbod van 

wedstrijden in die tijd groot, en andere hardlopers moesten weer in de wedstrijdstand komen na 

Corona, waardoor helaas het deelnemersaantal lager was dan andere jaren. 

Aantallen deelnemers gefinisht 

 Circuitlopers Losse lopers Totaal 

Kort 5km 106 97 203 

Midden 10km 152 129 281 

Lang 16,1km 69 55 124 

Totaal 327 281 608 

 

Dit jaar is een nieuw parcoursrecord gelopen op de 10km door de heren. 

Ook de G-run en de Gezzinsloop was weer onderdeel en was weer gezellig! 

De totale dag was een mooie dag. De financien waren in eerste instantie een verlies van 934 Euro, 

maar Zorg en Zekerheid heeft een nabetaling gedaan van 2500 Euro voor verloren seizoen 2021-

2022, waardoor uiteindelijk toch nog positief afgesloten. 

Het bijelkaar verzamelen van de verkeersregelaars was lastig, maar met wat dubbele posten voor 

verschillende vrijwilligers is het toch weer gelukt om de posten bezet te krijgen. De rest van de 

vrijwilligers waren weer allemaal bereidt om te helpen, hoewel zeker het opbouwen vooraf en 

afbreken achteraf extra handjes altijd welkom zijn. In totaal hebben weer zo’n 150 enthousiaste 

vrijwilligers meegeholpen. 

 

Polderloop 2022 
In augustus mocht ook weer na twee Corona jaren de Polderloop (als onderdeel van het polderfeest) 

in de Kwakel worden gehouden. Dit was weer een groot feest.  

De tijdregistratie werd voor het eerst volledig door onszelf gedaan met ons eigen 

tijdregistratiesysteem, en de systemen daaromheen (inschrijven.nl, stopwatch.nl, raceresult, 

uitslagen.nl). Ten opzichte van voorgaande jaren waren er veel voorinschrijvingen via inschrijven.nl, 

en op de dag zelf werden na-inschrijvingen gedaan door vrijwilligers gelijk via de laptop in 

stopwatch.nl. Dit verliep prima. Dit scheelt veel handmatig werk en zorgt er ook voor dat de speaker 

heel simpel vanaf telefoon/tablet (via https://stopwatch.nl/micro) de namen bij de startnummers 

kan zien en benoemen. Dit heeft veel positieve reacties opgeleverd. Op de avond zelf ging niet alles 

in één keer goed betreffende de uitslagen, waardoor helaas de prijsuitreikingen niet allemaal 

konden plaatsvinden. We hebben gelukkig alles kunnen herstellen doordat wel alle informatie 

beschikbaar was, en de prijzen achteraf konden worden hersteld of alsnog geleverd. Er moet nog 

wat meer ervaring worden opgedaan met de verschillende systemen en de koppeling hiertussen. 



Dit jaar was voor het eerst ook een teambattle, waarbij teams van 4 tot 6 personen konden 

deelnemen. In totaal 13 teams die voor de prijzen streden. 

Aantallen deelnemers gefinisht 

 Kids <9 Kids 9-12 4km 10km Totaal 

Dames/meisjes 41 17 71 61 190 

Heren/jongens 43 25 86 203 357 

Totaal gefinisht 84 42 157 264 547 

 

Betreffende de financien is de Polderloop heel positief geweest, namelijk met een winst van 3.967 

Euro. 

 

Scholierenveldloop 
Op woesdagmiddag 5 oktober stond de scholierenveldloop weer op de planning. Altijd weer mooi 

om die kinderen met veel plezier sportief bezig te zien en onderling te strijden. 

Dit jaar deden 9 basisscholen (groep 3 tm groep 8) en 4 scholen voor het Voorgezet Onderwijs (klas 

1 tm 3 + leraren/ouders) mee aan de Scholierenveldloop, met in totaal zo’n 849 deelnemers. 

Hieronder de verdeling van de deelnemers. 

 

Het aanschrijven van de scholen, het ontvangen van de aanmeldingen en het zorgen dat alle 

startnummers op tijd klaar liggen, was weer een behoorlijke klus, maar is door de verschillende 

vrijwilligers weer gelukt.  

Ook het parcours was weer mooi aangelegd. 

Bij deze loop is ook gebruik gemaakt van ons eigen tijdregistratiesysteem RaceResult. Door de 

bijzondere puntentelling worden de gegevens vanuit het RaceResult systeem verwerkt in een 

excelsheet met allerlei formules, waarbij dit jaar al heel snel na de finish de resultaten konden 

worden doorgegeven. 

De scholierenveldloop is een gratis evenement voor de deelnemers. Om de kosten laag te houden 

worden de startnummers met chip zo veel mogelijk hergebruikt. 

 

Uithoorns Mooiste 2023 
In 2022 zijn de voorbereidingen gedaan voor Uithoorns Mooiste dat weer in januari 2023 

georganiseerd kan worden. 

j3 m3 j4 m4 j5 m5 j6 m6 j7 m7 j8 m8 jVO1 mVO1 jVO2 mVO2 jVO3 mVO3herendames Totaal

De Kajuit 5 3 10 5 2 4 2 1 2 2 4 1 41

De Kwikstaart 13 7 9 6 14 5 18 2 11 7 12 4 108

De Springschans 11 14 16 17 14 12 10 9 10 5 8 8 134

De Vuurvogel 6 1 1 7 4 1 3 2 2 27

De Zon 15 16 18 11 17 10 14 12 11 5 21 17 167

De Zwaluw 1 1

Het Duet 11 4 15 7 12 12 7 12 7 4 5 7 1 3 107

t Startnest 1 2 1 1 1 6

Toermalijn 4 3 6 7 4 1 1 3 1 3 2 7 42

Alkwin Kollege 18 21 16 5 2 4 1 2 69

Amstelveen College 16 2 18

Vakcollege Thamen 13 4 6 7 4 2 36

VeenLanden College 21 13 10 3 25 21 93

Totaal 65 48 76 53 72 45 56 41 45 28 55 45 52 38 32 15 43 27 6 7 849



Ondanks dat Zorg en Zekerheid niet meer 16.1km in het assortiment heeft zitten, is besloten dat 

Uithoorns Mooiste nog steeds de 16.1km zal aanbieden, met zelfs wat extra aandacht/prijzen om 

voldoende deelnemers te trekken. 

Sneak preview voor verslag van 2023: Het was een mooie dag, met een mooie opkomst. Ruim 1000 

deelnemers op de langere afstanden en dan nog zo’n 130 kinderen en de G-run. 

 

Algemeen 
Er zijn weer mooie evenementen georganiseerd, welke over het algmeen goed zijn verlopen met 

enthousiaste reacties van de deelnemers, veel sponsors die ons (financieel) steunen en met veel 

gemotiveerde vrijwilligers die met elkaar heel veel werk verzetten! 


