
'Enthousiasme,
De Rozendaalse

Veldloop is
vandaag voor de

dertigste keer.

Vrijwilligers gaan

voor de topsfeer.

door Sara Boer

ROZENDAAL -,,Trots, supertrots
dat we elk jaar weer de mooie
loop mogen organiseren,"
Bas Bastiaans e (6 +), voorzitter
van de organisatie, is enthousiast
over de Rozendaalse VeldlooP.
Die wordt vanavond voor de der-
tigste keer gehouden.
De eerste editie, op touw gezet
door de stichting Rozendaal, was
in 1984. Het initiatiefwerd een
jaar eerder genomen door de Arn-
hemse sportzaak Habro, die toen
nog bestond. Die liet een groePje
hardlopers starten vanafhet par-

"keerterrein bii het kasteel. Basti
aanse sloot een paar jaar later aan.
Inmiddels houdt hif zich samen
met penningmeester Harry van
Diik (6s) alweer zo'n twintig jaar
be2ig met de organisatie van de lo-
pen in Rozendaal. Het enthousias-
me van lopers en mede-vriiwilli-
gers maakt datzezichmet lieftle
inzetten voer de Bedriegerties-
loop in iuni en de Rozendaalse
Veldloop in september
Dat er twee lopen zijn, komt ook
uit de koker van de eerste lopers
die via Habro oppad gingen.
De parcoursen van de twee loPen
verschillen, het aantal kilometers
ook. De BedriegertjeslooP kent de
afstanden 6 en rr kilometer. De
Rozendaalse Veldloop biedt 5,5 en
rz kilometer.
Na al die iaren ziin beide loPen
nog altijd echte toppers in de re-
gionale, recreatieve hardloopwe-
ield. Per loop doen zo'n achthon-
derd deelnemers mee.
,,Veel lopers vinden de wedstril'd
zwaaÍ,maar superÍnooi", zegt Bas-

tiaanse. ,,Daar hebben wii geluk
mee."
Het enthousiasme onder de lo-
pers is volgens hem als gezegd
groot. ,,Ze roemen de goede sfeer
en de prachtige locatie. Al die in-
grediënten zorgen voor een
mooie loop en daar doen we het
elk jaar weer voor", zegt de mede-
voorzitter.
De Rozendaalse Veldloop gaat

) wat in Í982 begon met een

klein groepie lopers vanuit
sportzaak Habro, is nu een
loop van 800 deelnemers

door het,bos. Heuvel oP, heuvel
af Er zitten een paar pittige klim-
men in. Het lijkt een beetje oP

een trail, zegt Bastiaanse. Verhar-
de paden komen nauweliiks in de
route voor.
,,Trailrunning, dat is overgewaaid
uit de Verenigde Staten, is nu ra-
zend populair. Maar eigenliik
doen we dat al jaren in Rozen-
daal. Lopen in de natuur oP onver-
harde paden. Prachtig."
Bastiaanse is ervan overtuigd dat
de loop vanavond weer een suc-
ces wordt. Hij hoopt vanwege het
jubileum op een extra grote oP-
komst. En omdat het weer mee
zit, is hij er haast zeker van dat
dat gaat lukken. ,,We hebben ook
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daaÍ doe ik het vooÍ'
BEDRIEGERTTESLOOP/VELDLOOP

O De organisatie van de Rozendaalse
Veldloop tekent ook voor de Be-
driegeÉjesloop. Die was dit iaar
op 5 juni.

t De Bedriegertiesloop is volgend

iaar pas aan de dertiqste editie
toe.

O De reden daarrran is dat de Bedrie-
gertiesloop ten tijde van de
MKZ-crisis moest worden afge-
lasL

O De Bedriegertjesloop gaat over
het Rozendaalse Veld en voert
langs de brandtoren. De Rozen-
daalse Veldloop komt daar nieL

I De organisatie slaagt erin om ell
jaar met hulp van sponsors rond
Í.000 euro te besteden aan een
goed doel. Op die manier kon bi
voorbeeld EHBO Velp een defibr
lator kopen.

O lntemet bedriegertjeslopers.nl

I De start van de 5,5 ililometer in 201 í.
foto Gerard Burgers

I Bas Bastiaanse, voorzitter van de Rozendaalse Veldloop. Hij is al meer dan
twintig jaar als vriiwilliger bij de organisatie betrokken.
foto Marc Pluim

nog een leuk cadeau achterafvoor
de lopers", vertelt de organisator.
,,Met dank aan twee sponsoren
kunnen we een ademend sport-
shirt uitdelen. Het is speciaal ge-
maakt voor de Rozendaalse Veld-
loop."
De or§anisatie heeft er erg haar
best voor gedaar5 vertelt hij. ,,Via
het archiefis een oude prent van
kasteel Rosendael teruggevonden.
Die wordt als opdruk voor het
shirt gebruikt. Dat was zo'n twin-
tig jaar geleden ook het geval op
het eerste T-shirt."

,,We hebben alvast een voorproeË
je op op de Facebookpagina van
de Bedriegertjesloop gezet", v er-
volgt hif.
Vaste speaker Herman Wegerif
laat de jubileumloop vanwege va-
kantie aan zich voorbijgaan. Hii
wordt vervangen door Henk Borg:
meijer. Rozendaals burgemeester
lan Hendrik Klein Molenkamp
lost het startschot.
,,Ik ben tevreden als iedereen die
meeloopt veilig en gezond de
eindstreep haalf, besluit Bastiaan-
se.

Esther Lauret bU
lokale favorieten
Esther Lauret uit Rheden en San-
dra en Ronald de |onge uit Rozen-
daal behoren vanavond tot de lo-
kale favorieten op de Rozendaalse
Veldloop. De organisatie kan ver-
der niets zeggen over namen; er
is geen voorinschrijving. Deelne-
mers kunnen vandaag om r8.oo
uur inschrijven bij kasteel Rozen-
daal. Dat kost 5 euro. De rz kilome-
ter start om 19.oo uur, de 5,5 tien
minuten later. Net als bij eerdere
lusuumedities is er een gratis
T-shirt beschikbaar. Beide afstan-
den beginnen met het klimmetje

voor het kerkhof, De lange :

stand buigt af naar de Zwarte Br
ten, waarna het in een lange afd
ling via de tankbaan naar de K
ningsweg gaat. Vandaar gaan
lopers langs de bosrand en h

Kerkepad terug. De korte afstar
gaat na de splitsing richting ï
letse Zandweg en via het kerkh
naar de finish. Vorig jaar wonn,
Tom Egging uit Westervoort ,

Irene Kalter uit Deventer de
km{bop. Bij de s,s km waren F

trick Weijers uit Rheden en I
ther Tanck uit Arnhem eerste.


