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Organisatie 
‘Veluwse TrailRun’ van start

Inschrijving geopend voor 
4 lopen georganiseerd door 
Loopgroep2000/Running2000 

Zandenplasloop in 
Nunspeet 
foto: Harry van ‘t Veld

Heel TrailRunnend Nederland staat te popelen om 
weer te mogen beginnen. Met het goede bericht van 
het demissionaire kabinet dat ’organisatoren sport-
wedstrijden na 1 juli mogen opstarten’ vindt 4 septem-
ber de langverwachte editie van de Veluwse TrailRun 

weer plaats. Gezien de ‘voetprint’ van een TrailRunner 
en de overvloedige beschikbare ruimte op de Veluwe 
(achtertuin van de gem. Ermelo) moet het zeker kun-
nen en zijn we dan ook volop bezig om de Veluwse 
TrailRun weer ‘veilig’ te organiseren.

TrailRuns als GPX bestand en via App
TrailRunners kunnen kiezen uit de afstanden 10km, 
16km, 23km of 30km. De twee langste afstanden 
gaan langs en door het ‘Solse Gat’. TrailRunners kun-
nen hun parkoers volgen doordat de Trails volledig 
zijn uitgezet met herkenbare tekens. Tevens krijgen 
deelnemers aan de 23km en 30km via een link het 
GPX-bestand van de Trails toegestuurd. Deze kun-
nen dan middels een Garmin- of Polar GPS-horloge 
geïmporteerd worden. 

Nieuw onderdeel 
Een van de twee nieuwe onderdelen waar we als 
organisatie trots op zijn, is de 1km voor verstan-
delijk beperkten. Zij kunnen ‘gratis’ inschrijven 
en dit onderdeel start als eerste op 4 september. 
Meer dan toepasselijk in Ermelo als zorgdorp. Deze 
groep deelnemers zal in 
een apart onderkomen in 
de schaapskooi worden 
ontvangen alwaar zij het 
startnummer en een gratis 
T-shirt zullen krijgen. Na 
de finish ontvangen ze de 

fraaie Veluwse TrailRun medaille en voor zij naar 
huis gaan nog een gezond lunchpakket. 

TrailWalkers
Een ander sportief toegevoegd onderdeel tijdens 
de Veluwse TrailRun is de TrailWalk van 15km en 
23km. Deze start nabij NS-Ermelo. Wandelaars 
gaan via het dorp Ermelo, de Groevebeekse Heide, 
door het bos, de Ermelose Heide en uiteindelijk rich-
ting finish bij de Schaapskooi. TrailWalkers lopen 
het laatste gedeelte nagenoeg hetzelfde parkoers 
als de TrailRunners. Deelnemers worden gratis met 
pendelbussen teruggebracht naar NS-Ermelo. Alle 
wandelaars krijgen bij de start een routebeschrij-
ving en kunnen tevens via een app de Trails laden 
en volgen.

Maximaal aantal deelnemers
In het kader van Natura2000 is met de Provincie 
een totaal maximaal aantal deelnemers afgespro-
ken. Daar de doorgeschoven deelnemers van de 
uitgestelde editie van 2020 voorrang genieten zijn 
er nu nog een beperkt aantal startbewijzen via in-
schrijving te verkrijgen. Inschrijven is mogelijk via 
www.veluwsetrailrun.nl zolang het maximaal aantal 
deelnemers p/afstand nog niet bereikt is. 

Covid 19
We zouden als organisatie niets liever willen dan de 
TrailRunner en de TrailWalker op de Veluwse Trail-
run weer te ontvangen. Dat is namelijk waarvoor 
we het doen: mensen inspireren om te bewegen in 
een ’adem’benemende, mooie, ‘natuur’lijke omge-
ving. Nu nog meer dan ooit willen wij ons voor deze 
passie inzetten. Uiteraard blijven we hierin op 4 
september wel afhankelijk van de maatregelen en 
adviezen van het kabinet, de Veiligheidsregio Gel-
derland en de Gemeente Ermelo. 

Wiekenloop in Hulshorst op 
donderdag 19 augustus
De buurtvereniging Hulshorst organiseert voor de 
4e keer de Wiekenloop in Hulshorst in samenwer-
king met Loopgroep2000 over de afstanden 5 en 
10 km als onderdeel van de Wiekdagen. De jeugd 
loopt 500 mtr. en 1 km . Een prachtige, gezellige  
avondloop met veelal een sterk deelnemersveld 
ook al omdat deze loop valt in de vakantieperiode.  
De sponsor is EuroParcs.
 
Heideloop- trailrun in Ermelo op 
zaterdag 18 september
Met afstanden van 7,5 km en 15 km over en rond 
de Groevenbeekse hei, oud en nieuw Groeven-
beek, Speulder- en Sprielderwoud . Een prachtige 
pittige route met wat hoogteverschil is een echte 
uitdaging. Sponsor Sport-inn Putten heeft mooie 
prijzen beschikbaar gesteld voor de eerst binnen-
komende lopers en loopsters.  Parkeren vlakbij de 
start bij zwembad Calluna.

Zandenplasloop in Nunspeet op 
zaterdag 13 november een echte topper
Met bijna 100 lopers onder de 40 minuten op de 10 
km heeft de Zandenplasloop echt naam gemaakt in 
het lopers legioen. Danny Koppelman bleef 12 tel-
len boven de 30 minuten en zal zeker een poging 
doen om onder de 30 minuten te finishen. Ook bij 
de dames was er veel strijd o.a. voor de prijzen be-
schikbaar gesteld door Intersport Meijers uit Nun-
speet. De sfeer is altijd uitstekend op en rondom 
de start/finish. Ook prijzen voor een tussensprint 
over de 1e mijl maakt het altijd sfeervol en ook op 

de 5 km was er een grote deelname ook al door de 
jeugd van de colleges uit Elburg Nuborgh Lambert 
Franckens en Oostenlicht en uit Nunspeet de Ve-
luvine. De jeugd van 4-12 jaar loopt 550 meter en 
1,1 km 

De Koude Polderloop in Nijkerk op zater-
dag 11 december een mooie polderloop
Het aantal deelnemers was rond de 400 bij deze 
mooie loop door de Arkemheense Polder met 
mooie winnaars bij de laatste editie. De sponsor 
had voor mooie prijzen gezorgd ook voor leef-
tijdsklasses tot 80+. De wedstrijden van 5 en 10 
km vonden plaats onder steeds weer wisselende 
weersomstandigheden wat ook wel weer zijn 
charmes had. Start en finish bij VNG sierhekwer-
ken voor de deur. Voor de jongste jeugd een 500 
mtr en 1 km.

Corona en doorgaan van de lopen
Mocht er door omstandigheden de lopen (of 1 van 
de lopen) niet doorgaan dan doen wij, als je inge-
schreven hebt, geen incasso en dan krijgt iedere 
inschrijver persoonlijk bericht. Henk Mentink, als 
hoofd van de organisatie, doet er van alles aan om 
de lopen door te laten gaan eventueel met de no-
dige aanpassingen.

Inschrijven 
Inschrijven kan via www.inschrijven.nl  en alle infor-
matie staat op de website www.loopgroep2000.nl  
Kijk ook op de facebook pagina : Loopgroep2000. 
Prijzen veelal ook met leeftijdsklassen tot de 
klasse 80. 


