
51ste Poelster Bosloop 
Drie jaar geleden was het inmiddels, onze jubileum 50ste Bosloop. Op die tweede 
Paasdag in 2019 was het prachtig zomers weer, met 20 graden plus en volop zon. 

Het weer bij de 51ste Bosloop deed niet veel onder voor dat in 2019. Iets koeler, 
maar wel een stralende dag. Ook stralend waren de lopers die de vrijheid van lopen 
in het Amsterdamse Bos, in lentetooi, vierden. 

Enkele lange afstand matadoren meldden na de finish dat ze toch wel een extra natje 
na 10km op prijs zouden hebben gesteld. Gaan we voor volgende keer bekijken. 

De kidsloop startte in twee leeftijdsgroepen om 10:00 uur en 10:02 uur voor de 1,7 
km rondom de al uitgebloeide kersenbloesem tuin. Het aantal 
kids is helaas blijven steken op 21, we hopen dat in 2023 meer kinderen gaan 
meedoen. Alle kinderen gingen naar huis met een blinkende medaille en een extra 
cadeautje. 

Om 11:00 uur viel het startschot voor de eerste van de drie langere afstanden. We 
verwachtten niet echt dat er parcours records zouden worden verbroken, ondanks de 
premie van een ON  schoenenbon, beschikbaar gesteld door Runnersworld 
Amsterdamse Bos. 

De parcours records staan ook wel heel scherp! Toch valt er naast het genieten van 
een mooie run, voor een snelle finisher ook nog wel wat te verdienen: de inmiddels 
traditionele kanjer paashaas van Martinez.  

We konden zes paashazen uitdelen, waarbij één voor Erik Tange, die na meerdere 
deelnames, nu weer eens de snelste was over de 16 km. Opmerkelijk was ook de 
tweede plek van Joram Hoekman die in 2019 derde werd. Trouwe deelnemers! 

Ook een trouwe, en bovendien snelste, deelnemer is Inez Haagen die inmiddels een 
heel leger paashazen naar huis heeft gesleept.  

Bij de snelsten van de 10km vrouwen zagen we bekende namen, we hopen hen nog 
vaak aan de start te zien. 

Wellicht tot ziens bij de 52ste Poelster Bosloop op tweede Paasdag 2023, maandag 
10 april. 


