
46ste Poelster Bosloop. 

 

Traditioneel op tweede Paasdag organiseerde de Amstelveense Schaatsvereniging 

Poelster de 46ste Bosloop. Na een regenachtige start bleek het uitstekend loopweer te 

worden. Menno Koolhaas was blijkbaar niet tevreden met zijn parcoursrecord op de 5 

kilometer (werkelijk 4,83 km) van 2014 en ging daar dit jaar nog eens dunnetjes 

overheen met een tijd van 15:11. Daarnaast vond Anton  Costeris het nodig om het 

parcoursrecord op de 10 Engelse mijlen (werkelijk 16,27 km) uit 2007 aan flarden te 

lopen met een tijd van 56:35. Beide heren houden aan hun top prestatie een paar New 

Balance hardloopschoenen over. Poelster leden die een eervolle vermelding verdienen 

zijn de dames Kyah de Groot die slechts 24:29 nodig had om 5km af te leggen en Leeloo 

de Groot die daar net achter zat met een 24:38. Bij de Poelster mannen had Victor 

Velthuijsen precies 18 minuten nodig op de 5km en eindigde daarmee op een mooie 

derde plek.        

 

Ook de kids hebben dit jaar geweldige prestaties neergezet bij hun eigen Kidsloop van 

1.7 kilometer. Om er zo maar een paar te noemen werd een razend snelle Alex Zwart  

eerste in de categorie jongens 6-7 jaar en in de categorie meisjes 10-12 jaar eiste Isabel 

van de Berg de eerste plaats op. Jammer genoeg ging er bij de tweede ploeg lopers van 8-

9 jaar iets niet helemaal goed, en is er een deel verkeerd gelopen. Volkomen begrijpelijk 

was dit een grote teleurstelling voor lopers, ouders en organisatie. Dit is nog nooit 

gebeurt, had nooit mogen gebeuren en zal ook nooit meer gebeuren.   

 

De organisatie van de Bosloop (5km, 10km, 16,1km) liep daarentegen gesmeerd. 

Nagenoeg iedereen heeft de rode, blauwe en gele pijlen kunnen vinden en een foutloos 

parcours afgelegd. De vorig jaar geïntroduceerde nieuwe autovrije routes zijn  wederom 

prima bevallen en zullen in de volgende edities ongewijzigd blijven. Op de website van 

de Poelster  (www.poelster.nl) staan een ongelofelijk aantal goede foto’s van lopers en 

prijswinnaars. Alle lof voor de vele vrijwilligers, van route uitzetters tot 

barmedewerkers en sponsoren, reuze bedankt! 

 

Volgend jaar valt Pasen nog een week eerder en vindt de Poelster Bosloop plaats op  

maandag tweede Paasdag 28 maart 2016. 

 

 

Bob van Kooten 

(Bosloopcommissie) 

 


