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Uithoorns Mooiste de loop 
Voor de tweede keer was het mogelijk om de busbaan en N196 over te steken waardoor de 
deelnemers aan Uithoorns Mooiste langs de mooiste plekjes en wegen in Uithoorn en De Kwakel 
konden lopen. Het nieuwe parcours waar de lopers het jaar daarvoor al kennis mee hadden gemaakt 
en waar veel publiciteit over gemaakt was, heeft veel lopers naar Uithoorn getrokken. Dat zorgde 
ervoor dat de organisatie zich kon verheugen in een record aantal deelnemers. Op alle afstanden 
waren er meer deelnemers dan andere jaren.  
Mede door de inzet van de mensen van het JOGG en What’s Up is er veel publiciteit op de scholen 
gemaakt waardoor er nu ook op de 1 kilometer een enorm aantal van ruim 200 kinderen aan de start 
verschenen. 
Een nieuw initiatief was dit jaar de mogelijkheid voor bedrijven om aan de businessloop mee te 
doen, 9 teams hebben hier aan deelgenomen en door de enthousiaste reacties was dat voor de 
organisatie voldoende aanleiding om dit jaar een vervolg te geven aan de businessloop.  
 
Kooyman Polderloop 
De Kooyman Polderloop blijft een geweldig evenement, met name door de massale belangstelling 
van ouders, familie en veel andere Kwakelaars die naar het feestterrein komen. Meer dan 200 
kinderen deden mee aan de kinderloop en ook op de 4 en 10 kilometer kwamen weer veel lopers af. 
Dit jaar werd voor de eerste keer een G-run georganiseerd in samenwerking met stichting OTT. Veel 
bewoners van OTT hadden zich voorbereid op de 2 kilometer onder begeleiding van een trainer van 
AKU en een groep van meer dan 20 deelnemers met hun begeleiders zorgden voor een mooi oranje 
lint. 
In totaal waren er meer dan 900 deelnemers over de 4 afstanden. 
Kooijman blijft ook de komende 3 jaar hoofdsponsor van de Polderloop 
 
Klassewerk Scholierenveldloop 
Al meer dan 30 jaar organiseert AKU de Klassewerk Scholierenveldloop op de 1e woensdag in 
oktober. Scholen en kinderen blijven enthousiast voor dit jaarlijkse loopevenement. Dit jaar waren er 
ongeveer 750 deelnemers en het was weer een fantastisch gezicht om bij de start grote groepen 
jongens en meisjes in het shirt van hun school te zien. 
Achteraf bleek dat de Springschans dit jaar de wisselbekervoor de 10e keer had gewonnen en door 
een spontane en enthousiaste actie van de kinderen van de Springschans hebben we besloten om de 
wisselbeker definitief in de Springschans te laten en komend jaar een nieuwe wisselbeker 
beschikbaar te stellen. 
 
Extra weg-baanwedstrijden 
De wedstrijdcommissie heeft dit jaar weer een zomeravondloop in juni georganiseerd over 3 
kilometer over de wielerbaan en de atletiekbaan. We zijn voorzichtig gestart en hebben niet te veel 
publiciteit gemaakt en met name AKU-leden hebben dit jaar meegedaan. We gaan dit initiatief 
verder uitbouwen en komend jaar zal in juni over 5 kilometer een wedstrijd worden georganiseerd 
en in september een uurloop, beide over de wielerbaan en deels over de atletiekbaan.  
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