
Scholieren van groepen 5, 6, 7, en 8 van de Weesper 

basisscholen kunnen ook dit jaar weer gratis meedoen 

aan de 2½ kilometer scholierenloop.  Er zijn bekers voor 

de snelste jongens en meisjes per groep en nog een wisselbeker voor 

de snelste school. De start is om 11.30 uur, ophalen startnummers 

kan tot 11.00 uur.  

Stichting Vechtloop vindt het belangrijk 

om alle basisscholen uit Weesp sportief 

uit te dagen. Extra sportief is het natuurlijk, als je voor het goede 

doel wilt lopen: Stichting Semmy. Kijk op onze site voor het 

sponsorformulier en laat je sponsoren door je familie, vrienden 

en buren. De opbrengst gaat dan helemaal naar deze stichting uit 

Weesp en hiermee geef je kinderen met hersenstamkanker hoop op 

beterschap! Zo wint iedereen bij de Vechtloop!

Nieuw onderdeel dit jaar is de Mini-Kids-Run. Hierbij 

lopen de jongste kinderen (groep 1 t/m 4) in 10 minuten 

zoveel mogelijk rondjes op het hockeyveld, uiteraard onder luide 

aanmoedigingen van ouders en publiek. De start is om 11.00 uur, 

ophalen startnummers kan tot 10.30 uur.  

Alle kinderen krijgen direct nA Afloop een medAille.
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  Om alle scholieren goed getraind aan de start en over de

finish te krijgen gaan we weer een speciale loopcursus geven.

De trainingen worden gehouden door looptrainer Peter Krijnen op  

het trainingsveld van FC Weesp op de woensdagmiddagen

van 12, 19 en 26 juni van 14:00 tot 15:30 uur. Daar krijg je les in

hardlooptechniek, conditietraining en uitleg hoe je het beste een

wedstrijd kunt lopen.

Inschrijven voor Scholierenloop (en loopcursus) en de 

Mini-Kids-Run kun je doen via de website. Je moet vóór 1 juni 

ingeschreven  zijn om je naam op het startnummer te krijgen. Het is 

aan de ouders om voor 8 juni de inschrijving te controleren. Ook dit 

kan via de website: www.vechtloop.nl/scholierenloop

Nu we het toch over ouders hebben. We zijn nog op zoek 

naar vrijwilligers, zowel voor toezicht tijdens de loopcursus 

als voor/tijdens/na de Vechtloop. Geef je alstublieft op via de website: 

www.vechtloop.nl/vrijwilligers

Wil je op een andere manier sportief bezig zijn dan kun 

je 10 of 25 km wandelen in de fraaie omgeving van Weesp.

Voor supporters van de hardlopers, lange afstandslopers en 

andere belangstellenden zijn dit jaar twee wandelingen uitgezet. 

De 10 km voert langs de Vecht, molens, woonboten, forten 

van de Hollandse Waterlinie. De wandeling van 25 km is 

een wandeling voor natuurliefhebbers. Inschrijven en meer 

informatie op www.vechtloop.nl/wandelen

Voor wie de smaak te pakken heeft gekregen van sport

is er op 25 augustus de kindertriatlon. Daarvoor kun je 

je inschrijven op www.kindertriatlon.com.
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