
Sluizenloop Nieuwegein op 
11 september 2022 

Nieuwsbrief nr. 3  

 

 
         

    
 

    
 

 

 
 

  

 

In deze derde nieuwsbrief van 2022 lees je: 
 

● Herinnering: Doe ook dit jaar weer mee aan de Sluizenloop Nieuwegein; 
● Cursus start met hardlopen bij Atverni; 
● Welke bekers en medailles er te winnen zijn; 
● Onze sponsoren; 
● Informatie voor zondag 11 september.  

 
Klik voor deze nieuwsbrief op: Nieuwsbrief nr. 3 - 27 augustus 2022. 
 

Herinnering: Doe ook dit jaar weer mee aan de Sluizenloop Nieuwegein 



Zondag 11 september 2022 staat Vreeswijk in het teken van de 46e editie van de 
Sluizenloop Nieuwegein. Kom jij ook?  
 
Let op: Je kunt je nog van tevoren inschrijven tot en met vrijdag 9 september. Als je je 
niet van tevoren hebt ingeschreven, kun je je op zondag 11 september vanaf 11.30 
alsnog inschrijven bij ons inschrijfbureau op de eerste verdieping van Brasserie Het 
Raadhuis. Je betaalt dan wel iets meer inschrijfgeld. 
 
Ga voor de inschrijving naar www.sluizenloop.nl en kies van het menu de optie 
‘Inschrijven’. Houders van de Stadspas Nieuwegein kunnen gratis deelnemen. 
 
Speciale oproep aan alle Junioren: Op de 5 kilometer zijn er dit jaar voor de eerste 3 
junioren (M/V categorie, 12 tot 17 jaar) mooie bekers te winnen. Ga de strijd aan, doe 
mee met de 5 en win de beker! 
 

Start met Hardlopen bij Atverni 

 

Komt de Sluizenloop Nieuwegein te vroeg voor je? Of heb je met jouw enthousiasme ook 
anderen aangestoken? Vanaf woensdag 19 oktober begint bij atletiekvereniging Atverni 
weer een cursus ‘Start met Hardlopen’. 
 
Deze cursus is bedoeld voor aspirant-lopers die het hardlopen vanaf het begin af aan op 
een verantwoorde wijze willen starten en voor lopers die herstellende zijn van een blessure. 
 
Wil je graag lopen in een groep en onder begeleiding van een professionele trainer, schrijf 
je dan in via onze website www.atverni.nl of mail naar startmethardlopen@atverni.nl. 
 
 

Warming-up door Healthy Pleasures 

 

Je lichaam opwarmen voor het lopen van een toptijd? 
Dat doe je met een warming-up. Dit jaar zal Dorine 
Gerards van www.healthypleasures.nl de warming up 
voor de Sluizenloop verzorgen en de deelnemers 
activeren voor een geslaagde loop. 
 
De warming-up wordt 10 minuten voorafgaand aan 
de start gegeven. Zorg er dus voor dat je op tijd bij de 
start bent om mee te doen aan de gezamenlijke 
warming-up.  
 
Ook voor kinder- en jeugd loop is gedacht aan een 
leuke warming-up. 
 

 

 
 

Onze sponsoren 



 

Mede dankzij onze sponsoren kunnen wij voor de 46e keer de Sluizenloop Nieuwegein 
organiseren. Het is heel mooi dat we weer nieuwe sponsors kunnen verwelkomen en dat 
een aantal sponsors de sponsoring uitbreiden of de sponsorovereenkomst hebben 
verlengd. 
 
In deze nieuwsbrief verwelkomen wij onze nieuwe sponsoren: 
 

1. Familie Hermen van Buren, eigenaar van het motortankschip (MTS) Riva 
en mede-eigenaar van Service aan Boord, is vooral sponsor geworden 
omdat zij Vreeswijk en de Sluizenloop een warm hart toedragen. 

2. HANOS ISPC is een van de grootste horecagroothandels van Nederland en 
België. HANOS ISPC Utrecht wil als sponsor nieuwe medewerk(st)ers 
aantrekken. Alleen al in Nieuwegein zijn er 20 banen met een vast 
dienstverband beschikbaar! Kijk op www.werkenbijhanos.nl. 

3. De Keizer Makelaarsgroep is met zeven kantoren in de regio altijd in de 
buurt. En niet alleen voor bestaande bouw. De Keizer Makelaarsgroep is dé 
nieuwbouwmakelaar van de regio Utrecht! Kijk op www.dekeizer.nl. 

 

Algemene informatie voor zondag 11 september  

Zondag 11 september gaan we lopen door het mooie Vreeswijk. Een sportieve start van 
het schooljaar.  
 
Om jouw dag goed te laten verlopen hebben we de volgende punten voor je op een rijtje 
gezet. Heb je na het lezen van deze mail nog vragen, dan kan je ons bereiken via het 
contactformulier op onze website www.sluizenloop.nl. 
 

1. Bereikbaarheid: Kom met de Bus of Tram eenvoudig naar de start/finish op de 
Oude Sluis. Kijk voor meer informatie over de bereikbaarheid op onze website.  

2. Ophalen startpakket - inschrijving: Het startpakket en de na-inschrijving is 
mogelijk op de eerste etage van Brasserie Het Raadhuis. Dit kan vanaf 11.30. 

3. Omkleden: De kleedruimte is aanwezig in het Dorpshuis Fort Vreeswijk. 
4. Warming-up: Voorafgaand aan alle afstanden wordt een gezamenlijke warming 

up gedaan. We verzamelen hiervoor 10 min aan de start bij de oude sluis. 
5. Verkeersmaatregelen Vreeswijk: Tijdens de Sluizenloop Nieuwegein zijn er in de 

omgeving van het parcours verkeersmaatregelen genomen. Zie de informatiebrief: 
informatiebrief bewoners en winkeliers. 

 

Programma zondag 11 september 



Tijd Onderdeel Locatie 
11.30 - 15.00 Startpakket ophalen/alsnog inschrijven Brasserie Het Raadhuis 

   
12.20 - 12.30 Warming-up 1km door Dorine Gerards Oude Sluis 
12.30 - 13.00 1 km kinderloop - 4 t/m 7 jaar Oude Sluis 
12.50 - 13.00 Warming-up 2km door Dorine Gerards Oude Sluis 
13.00 - 13.30 2 km jeugdloop - 8 t/m 11 jaar Oude Sluis 
13.30 - 13.45 Prijsuitreiking- Kinderloop en Jeugdloop Oude Sluis 

   
13.50 - 14.00 Warming-up 5km door Dorine Gerards Oude Sluis 
14.00 - 15.00 5 km wedstrijd- en recreatieloop - Vanaf 12 jaar Oude Sluis 
15.00 - 15.15 Prijsuitreiking 5 km wedstrijd- en recreatieloop Oude Sluis 
15.05 - 15.15 Warming-up 10km door Dorine Gerards Oude Sluis 
15.15 - 16.30 10 km wedstrijd- en recreatieloop - Vanaf 16 jaar Oude Sluis 
16.45 - 17.00 Prijsuitreiking - 10 km wedstrijd- en recreatieloop Oude Sluis 

 
 

 

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. 

 

 
         

    
 

    
 

 


