
 



 



 

 

Inschrijven en ophalen startnummer kan vanaf 9.00 uur tot 30 minuten voor de  

start bij Zoethout Eigen Werk, De Waag 2, 8051 VH Hattem. 

 

Programma: 

Tandheelkunde Hattem Kidsrun 

10.00 uur:       1000 meter   Kidsrun       6  /  7 jaar     -    8  /   9 jaar 

10.15 uur:       2000 meter   Kidsrun      10 / 11 jaar   -  12 / 13 jaar 

10.45 uur:       Posthuis Makelaardij       5 kilometer wedstrijd  senioren en masters  

11.30 uur:       Sportplay Hattem   10 kilometer  wedstrijd  senioren en masters  

 

Senioren tot 40 jaar, masters vanaf 40 jaar 

 
Start en finish: Parkeergarage, Zuidwal/Grote Gracht. 
 

Wedstrijd kinderen: er is voor iedereen een Run2Day herinnering, medaille en een ijsje. 

Voor de 1e drie aankomenden, zowel jongens als meisjes, zijn er per leeftijdscategorie ereprijzen te 

verdienen. Prijsuitreiking direct na de start van de 5 kilometer nabij de finish locatie. 

Kosten deelname voorinschrijving 2 euro per persoon. 

 

Wedstrijd senioren en masters, er is voor iedereen een Run2Day herinnering.  

Voor de 1e drie aankomenden, zowel dames als heren, zijn er per leeftijdscategorie ereprijzen te 
verdienen. Prijsuitreiking direct na de finish van de 10 kilometer nabij de finish locatie. 
Kosten deelname voor-inschrijving      8 euro  per persoon. 
Kosten deelname na-inschrijving   10 euro  per persoon. 
 
 
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, verlies en/of diefstal. 
 
Deelname is voor eigen risico. 

 

Verdere informatie:       www.Stadsloop.DWLoopschoolHattem.nl    -     info@DWLoopschoolHattem.nl  

  

http://www.stadsloop.dwloopschoolhattem.nl/
mailto:info@DWLoopschoolHattem.nl


 

Krantebericht 

Fantastisch  succes  Stadsloop  Hattem  2019 

Voor de 7e keer op rij is de Stadsloop Hattem door DWLoopschool Hattem georganiseerd, waarvan 5 
edities in de binnenstad.  
 
Plaats start: de Brug hoek Grote Gracht. 
 
In totaal hadden 264 deelnemers zich ingeschreven, een record op de diverse afstanden. Het was 
een prachtige happening, ondanks dat het weer niet meewerkte. 
 
Veel aandacht van de supporters ging uit naar de “Kidsrun Tandheelkunde Hattem”, leeftijd 6 t/m 9 
jaar, met maar liefst 66 atleetjes aan de start. Zij liepen 1000 meter, de 10 t/m 13 jarigen in totaal 28 
atleten liepen de 2000 meter. Zij werden weggeschoten door de Hattermse atlete Mieke Wolf die 10 
jaar geleden de marathon Des Sables heeft gelopen. 
 
Hattem mag “trots” zijn op de prestaties van deze sportieve kids ! Zij trotseerden de regen en de 
kou. 
 
Senioren en masters konden kiezen uit 5 en 10 kilometer.  
Aan de start stonden 93 atleten voor de 5 kilometer Posthuis Makelaardij en 77 atleten voor de  
10 kilometer SportPlay Hattem. 
 
In totaal waren er 4 starts nodig voor de verschillende afstanden. 
 
DWLoopschool Hattem bedankt ALLE vrijwilligers en Sponsoren voor hun bijdrage om deze dag te 
laten slagen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

Statistieken 

In totaal hebben zich 264 deelnemers (hoogste aantal) ingeschreven, verdeeld over de diverse 
afstanden. Bij de Kidsrun 94 atleten, bij de 5 kilometer 93 atleten en bij de 10 kilometer  
77 atleten. 
 

  

                       

      

Aantallen per leeftijd opbouw.                                                   Deelnemers verdeling over de afstanden. 

 

 

 

  

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Naast een schitterende SportPlay ere-medaille, voor de allersnelsten van de Kidsrun ook een insecten hotel. 



 

 

 

  

 

 

    

 

 

       



 

Start en finish waren gesitueerd bij de brug. De inschrijving was bij Zoethout Eigen Werk. 
Wij mochten gebruik maken van hun prachtige accommodatie. 

 

Naast het mooie loopparcours, heeft men kunnen genieten van de omgeving die Hattem zo 

kenmerkt. Het parcours liep langs de Stadsgrachten, De Molen, Musea’s, Voermankoepel en de 

Waterval. Daar speelden de kikkers een concert ! 

Speaker Ronald Nijland leende zijn stem aan het evenement, wat voor veel atleten vertrouwd klonk. 

Onder zijn aanmoedigende woorden werden de atleten binnengehaald.  

 



 

Onze sponsors: 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 



 

Uitslagen eerste 3 van de Kidsrun: 

1000 meter       2000 meter 

   

Uitslagen eerste 3 van de 5 en 10 kilometer:  

5 kilometer        10 kilometer 

 

 

                                       



 

Uitslagen en de vele foto’s en videobeelden:  

Totale uitslagenlijst van de Stadsloop Hattem 2019 
https://uitslagen.nl/uitslag?id=2019042718469 
 
Uitslagen Stadsloop Hattem 2019 per afstand met tussentijden: 
1000 meter Kidsrun Tandheelkunde Hattem   6 t/m   9 jaar 
2000 meter Kidsrun Tandheelkunde Hattem 10 t/m 13 jaar 
  5 km Posthuis Makelaardij Senioren en Masters 
10 km SportPlay Hattem Senioren en Masters 
 
Foto impressies 2019 
Marleen van Hoorn 
Bauke Busscher 
An de Haan en Jansje van Piekeren 
 
Finish video's 2019 
Kidsrun Tandheelkunde Hattem 1000 meter 

Kidsrun Tandheelkunde Hattem 1000 meter 

Posthuis Makelaardij 5 km 

SportPlay Hattem 10 kilometer 

Bestenlijst Stadsloop Hattem 
Bestenlijst Stadsloop Hattem Kidsrun   850 en 1700 meterJongens en Meisjes t/m 2017. 

Bestenlijst Stadsloop Hattem Kidsrun 1000 en 2000 meter Jongens en Meisjes t/m 2019. 

Bestenlijst Stadsloop Hattem   5 km Dames t/m 2019. 

Bestenlijst Stadsloop Hattem   5 km Heren   t/m 2019. 

Bestenlijst Stadsloop Hattem 10 km Dames t/m 2019. 

Bestenlijst Stadsloop Hattem 10 km Heren   t/m 2019. 

 

Onze hartelijke dank gaat uit naar alle sponsers en vrijwilligers voor de 

ondersteuning die zij ons hebben gegeven. 

Uiteraard zouden wij het fijn vinden om volgend jaar weer een beroep op u te 

mogen doen. 

 

DWLoopschool Hattem 

Willem de Weerdt 

 

 

https://uitslagen.nl/uitslag?id=2019042718469
http://www.dwloopschoolhattem.nl/Wedstrijden/stadsloop/2019_1000m_jeugdrun.html
http://www.dwloopschoolhattem.nl/Wedstrijden/stadsloop/2019_2000m_jeugdrun.html
http://www.dwloopschoolhattem.nl/Wedstrijden/stadsloop/2019_5km_stadsloop.html
http://www.dwloopschoolhattem.nl/Wedstrijden/stadsloop/2019_10km_stadsloop.html
https://www.flickr.com/gp/165238639@N02/A340rS
https://flic.kr/s/aHskU7RBJh
https://flic.kr/s/aHskU7U6ob
https://youtu.be/YKf81-V9znI
https://youtu.be/sRbqUcmPggg
https://youtu.be/7gB14am-U7M
https://youtu.be/HZQ6R-yR1bE
http://www.dwloopschoolhattem.nl/Wedstrijden/stadsloop/BESTENLIJST%20KIDSRUN%20STADSLOOP%20HATTEM%202017.pdf
http://www.dwloopschoolhattem.nl/Wedstrijden/stadsloop/BESTENLIJST%20KIDSRUN%20STADSLOOP%20HATTEM%202019.pdf
http://www.dwloopschoolhattem.nl/Wedstrijden/stadsloop/BESTENLIJST%20DAMES%205%20km%20STADSLOOP%20HATTEM%202019.pdf
http://www.dwloopschoolhattem.nl/Wedstrijden/stadsloop/BESTENLIJST%20HEREN%205%20km%20STADSLOOP%20HATTEM%202019.pdf
http://www.dwloopschoolhattem.nl/Wedstrijden/stadsloop/BESTENLIJST%20DAMES%2010%20km%20STADSLOOP%20HATTEM%202019.pdf
http://www.dwloopschoolhattem.nl/Wedstrijden/stadsloop/BESTENLIJST%20HEREN%2010%20km%20STADSLOOP%20HATTEM%202019.pdf

