SINGELLOOP WEER 1000 LOPERS MEER

Feestje al van start op Maliebaan
,,De toppers staan zondag tot vlak
voor de start vóór de startlijn, zodat
ze goed kunnen opwarmen. Ja, in
theorie kan een amateur de
toplopers na de start nog
voorbijrennen, maar geloof me: dat
duurt maar heel kort. Niet iedereen
kan meer dan 20 km/uur blijven
rennen.''
De winnaar van vorig jaar, Abraham
Cheroben, finishte toen nog op de
Maliebaan. Daar is dit jaar alleen de
start.
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UTRECHT
HANS VAN DEN HAM

De 66ste Singelloop Utrecht is
zondag aanstaande. Organisatoren
Mario Kadiks en Sigrid van der
Toorn blikken vooruit aan de hand
van steekwoorden.
ANIMO
,,Er doen 8.500 lopers mee aan de
oudste stratenloop van ons land,
waarvan 6.000 op de 10 kilometer.
Dat is weer duizend meer dan vorig
jaar. De animo blijft toenemen en
inschrijven kan tot zondag. We
willen zo veel mogelijk mensen in
beweging krijgen, te beginnen de
kinderen. Ook de kidsrun groeit.''
OMGEKEERD
,,We hebben het parcours dit jaar
omgekeerd en iets aangepast. Start
op de Maliebaan, finish in het
Wilhelminapark. We merkten dat
mensen na de finish op de
Maliebaan alle kanten
opwaaierden. Leuker als ze langer
in het Wilhelminapark blijven.
Terwijl starten op de lange
Maliebaan weer handiger is. Vooraf
kunnen we er met z'n allen een
feestje van maken, na het
startschot heeft iedereen de
ruimte.''
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FEEST
,,Dat was het vorig jaar natuurlijk
ook al, maar we doen er steeds
meer aan. Zo staan er zes bandjes
langs de route, van brassband tot
dj, van orkest tot slagwerkgroep.
Ook is er in het park na afloop
muziek, en gelegenheid om met
drankje en hapje na te praten. Op
onze site is te zien waar de
muziekgroepen staan. Op die
plekken is het extra sfeervol.''

TOPPERS
,,Niet vergeten: nog steeds is op
het parcours van de Singelloop het
wereldrecord op de 10 km gelopen.
We willen veel liefhebbers laten
meedoen, maar ook de toppers aan
de start krijgen. Daarbij zijn dit jaar
de Nederlandse kanjers Butter en
Raymaekers, maar ook de winnaar
van vorig jaar Abraham Cheroben
is er weer. Hij hoopt een pr te
lopen.''
TOEKOMST
,,We willen groter groeien, en dan
is het afwachten of het
Wilhelminapark het aankan. We
blijven altijd langs de singels
rennen, maar een andere startplek
is een optie. Maar eerst eens kijken
of we het met deze editie goed
doen.''

OVERLAST
,,We doen ons best dat te
beperken, maar zo'n
loopevenement levert altijd overlast
op. Kan niet anders, want we
maken gebruik van de openbare
weg. Maar bedenk: dat is maar een
paar dagen per jaar. Zo gauw het
kan, worden de wegen weer
vrijgegeven. 's Morgens vroeg
starten? De ervaring leert dat er
dan veel minder mensen
deelnemen. Bovendien sluiten we
met de start van de 10 km om
14.00 uur aan bij de traditie van de
Singelloop.''
ZONNETJE
,,Vorige week was het bij de
Vredesloop in Den Haag 23
graden. Dat is toch wat te warm
voor veel lopers. Dan is de
verwachte 15 à 16 graden voor
zondag beter. Volgens de
voorspelling is het vanaf 13.00 uur
droog met een zonnetje. Lopers
gaan door weer en wind, maar zon
maakt het vooral voor de
toeschouwers een stuk gezelliger
dan regen.''
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