
 
 
Verslag wedstrijdcommissie weg 2019 
 
De wedstrijdcommissie voor de wegwedstrijden heeft weer een actief jaar achter de rug. 
Het grootste eendaagse sportevenement in de gemeente, Uithoorns Mooiste- de loop, gaf in 
de voorbereiding wel enige spanning. In de week voorafgaand aan de loop viel er behoorlijk 
veel sneeuw en dat betekende dat er op delen van het parcours sneeuw moest worden 
geruimd. Kooijman hielp ons met het schuiven op het plein op het sportpark en de 
gemeente heeft een aantal straten schoon gemaakt. Gelukkig viel het achteraf erg mee 
omdat het vrijdag zoveel regende dat de sneeuw erg snel was opgelost. 
Op de dag van de loop regende het echter de hele ochtend en dat zorgde wel voor een paar 
honderd deelnemers minder aan de start. Uiteindelijk waren er toch nog wel 1300 lopers en 
konden we met het mooie parcours en de goede organisatie tevreden terugkijken op een 
mooi evenement. 
 
Na de succesvolle eerste editie van vorig jaar organiseerden we als 2e evenement in het  
zomeravondcircuit weer het ‘Rondje Zijdelmeer’ rond het Zijdelmeer. Ook dit jaar kwamen 
100 lopers aan de start en liepen zij 1 of 2 rondjes rond het meer.. Het startpunt was hotel 
Lakeside langs het Zijdelveld en we kunnen weer terugkijken op een sfeervol en geslaagde 
loop.  We gaan van het ‘Rondje Zijdelmeer’ een jaarlijks terugkerend evenement maken. 
 
Op donderdag 1 augustus vond de jaarlijkse Polderloop De Kwakel in samenwerking met het 
feestcomité de Kwakel plaats. Iedereen weet nog hoe warm het vorig jaar was maar gelukkig 
waren de weersomstandigheden ons dit jaar gunstiger gezind. Maar het blijft wel zomer en 
warm word je dan altijd wel. 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. Dit jaar 
verschenen er meer dan 750 deelnemers aan de start. 
 
De derde loop van het zomeravondcircuit vond plaats op donderdag 5 september waarbij de 
lopers rondjes liepen op de wielerbaan van onze buur UWTC. Het aantal lopers was ook dit 
jaar rond de 50, dat blijft wat laag en we denken wel na over een evt. andere, interessantere 
opzet. 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 2 oktober. 
Dit jaarlijkse evenement was weer een groot succes met meer dan 800 deelnemers. Het is 
weer een groot plezier om zoveel enthousiaste kinderen aan de start te zien.  
 
We kunnen weer terugkijken op een succesvol jaar, waarbij we weer veel dank zijn 
verschuldigd aan onze grote groep vrijwilligers. 
 
 
 


