
48ste Poelster Bosloop 
 
Gelukkig waren de kersenbomen al uitgebloeid, want anders hadden we het 
heel druk gehad rond het clubhuis en een deel van het parcours. Na de 
Amstelveen Lente Marathon en de Meent Run waren we de derde loop op rij 
in Amstelveen. Ik hoop dat dit de reden was dat het aantal lopers een beetje 
tegen viel, want eigenlijk zat alles mee. Het was fantastisch loopweer, 
zonnetje, droog, niet te warm en niet te koud. De opblaasbare start en finish 
boog van New Balance stond er weer heel strak bij, ondanks een winkelhaak 
van bijna 5 cm. Door een gewijzigde verkeerssituatie bij de hockeyvelden en 
paden in erbarmelijke conditie, waren we genoodzaakt alle routes op kleine 
punten aan te passen. Alle aanpassingen bleken echt verbeteringen te zijn en 
de extra persoonlijke aandacht van medewerkers bij de “steile afdaling” en de 
“grindbak” werd zeer gewaardeerd. Daarnaast zijn de werkelijke afstanden 
dichter bij de 5km (5,07km), 10km (10,1km) en 10em (16,0km) komen te 
liggen. Daar waar we voorheen spraken over een nagenoeg autovrij parcours, 
kunnen we nu praten over een geheel autovrij parcours. Een grote groep 
ruiters heeft een aantal topatleten weerhouden van een toptijd. Volgend jaar 
gaan we werken aan een paardvrij parcours. Borden PAS OP RUITERS of 
verkeersregelaars op het ruiterpad……    
 
Na een warming up van Leon, werden precies om 10:00 de eerste kids weg 
geschoten. Bij de jonge heren heeft Jorrit Wynia laten zien dat hij, net als vorig 
jaar, echt snel is en supertijd neergezet van 6:08 over de 1,7km. In de 
leeftijdscategorie 8&9 jaar hebben we dit jaar drie ongekend snelle meiden, 
die bijna niet onder doen van de prestaties van de jongens. De snelste jonge 
dame, Nikita Harting, zat slechts 8 seconden achter de snelste jongen Niels 
van Berden en zo ging het verder met de plaats 2 (2 seconden verschil) en 
plaats 3 (zelfs 36 seconden sneller dan de jongens). Met hetzelfde 
deelnemersveld kan het heel spannend gaan worden in 2018. 
 
De cadeaubonnen voor het verbreken van een parcoursrecord lagen klaar, 
maar konden weer ongebruikt geretourneerd worden aan New Balance. De 
winnaars waren klaarblijkelijk al zo tevreden met een chocolade Paashaas van 
Martinez dat elke motivatie ontbrak om een parcoursrecord te verbreken. Des 
al niet te min mogen “oude bekenden” Frans van Heeteren (1:01:08) en Inez 
Haagen (1:02:50) best tevreden zijn met hun tijden op de 16km, waar 
overigens ook maar 1 minuut en 42 seconden zit tussen man en vrouw. Bij de 
10em dames zien we trouwens een opvallend groot gat (bijna 7 minuten) 
tussen de tijd van Inez en Clarisse van Vlijmen op de tweede plaats (1:09:34). 
Bij de 10km heren zien we een soortgelijk gat, maar minder groot. Ruud 
Segers zette een tijd neer van 33:59 terwijl Huub Loogman daar 37:30 voor 
nodig had.   
 
Dit jaar moesten we het doen zonder onze, een jaar geleden overleden, oud-
voorzitter en duizendpoot Johan. Ter nagedachtenis liepen zoon Fränklin, 



kleindochter Krista en kleinzoon Kylian in t-shirts, bedrukt met de beeltenis van 
Johan. Dat bracht bij ons weer goede herinneringen boven. Het was goed te 
zien dat Johan er nog gewoon bij was in onze hoofden.        
 
Sponsoren, EHBO’ers, barkeepers, kassiers, uitzetters, opruimers, voorrijders, 
na-rijders, waterdragers, man-achter-de-microfoon, tijdwaarnemers en overige  
vrijwilligers jullie hebben weer een top prestatie geleverd bedankt en tot ziens 
bij de 49e Poelster Bosloop op tweede Paasdag, maandag 2 april 2018.  
 

  

 


