
Verslag scholierenveldloop woensdag 5 oktober 2022 

Leerlingen de Zon winnen scholierenveldloop 

 

De 39e scholierenveldloop is gewonnen door de leerlingen van basisschool de Zon uit 

de Kwakel. Met een record aantal inschrijvingen stonden er 168 enthousiaste en 

sportieve kinderen aan de start.  

Groep 3 liet vanaf de start zien dat ze er erg veel zin in hadden. Zingend en dansend 

stonden ze met elkaar aan de start. Na het startschot ging Aveer Chaudhary er als 

een speer vandoor en hij gaf zijn leidende positie niet meer uit handen. Een prachtige 

solo wat hem de eerste plaats opleverde. Boyd Baatsen kon heel sterk volgen en 

mocht na 600 meter de bronzen medaille in ontvangst nemen. Floris van Tongeren 

eindigde op een knappe 5e plaats. Duuk Westera en Nael Bendanon maakten er 

samen een mooie strijd van en eindigde beide in de top 10, op de 9e en 10e plaats. Roq 

Zevenhoven zat hier weer vlak achter en kwam als 15e over de streep. Stef Drost 

eindigde als 28e, kort achter Stef kwamen Lucas Bos (31e), Senn Bläser (32e) en Dean 

Biesheuvel (36e) over de finish. Op de 51e plaatst kwam Jesse Oussoren over de 

streep, vlak voor Teun van der Meer op de 54e plaats en Bent Winters op de 59e 

plaats. Na een mooie eindsprint kwam Gijs de Vries als 66e over de streep. Ewan 

Berk finishte als 81e. 

Bij de meisjes groep 3 stonden er ook 2 toppers op het podium. Fieke van Rijn, die 

het voorbeeld van haar ouder zus volgde, kwam heel knap als 2e over de streep. 

Vajén Schijf finishte na een sterk eindschot, vlak acher Fieke als 3e. Helaas is er bij de 

uitslagen verwerking iets mis gegaan, waardoor de vriendinnen tijdens de gymles 

een extra prijsuitreiking hebben gekregen en beide de juiste medaille hebben 

ontvangen. Julia Hofman kwam als 8e meisje uit groep 3 over de finish, vlak voor 

Livia Maarsen die als 12e eindigde. Mia Spek en Fem van der Hulst maakten er 

onderling een mooie strijd van en finishte als 13e en 14e. Fenna de Boer passeerde als 

15e de finishlijn, kort gevolgd door Dani Meekel (16e), Myla Voortman (17e) en Ailyn 

Labee (18e). Op de 21e plaats finishte Roos van Kessel, Lisa van Rijn kwam als 23e 

over de streep samen met Chanella Huppen (24e), vlak voor Nikyta Huizing op de 

25e plaats en Adriana Shikanyan op de 26e plaats. Sofia Naarden liep sterk naar de 

32e plaats. 



Ook de kinderen van groep 4 lieten zien 

dat ze goed in vorm waren. Bij de 

jongens liep Bram Metselaar een snelle 

race en kwam na een snel laatste deel als 

2e over de finish. Tobias van Tongeren 

eindigde knap in de top 10 met een 10e 

plaats. Tygo Rekelhof kwam sprintend 

als 16e over de finish, vlak voor Rupert 

Cockrell (19e), Daan Otto (20e), Jua van 

Zaal (21e) en Sam Otto (22e). Mex Kruit 

finishte op een mooie 26e plaats, kort 

gevolgd door Stijn Hogerwerf op de 29e 

plaats. Nick van Wees en Sep Burggraaf 

kwamen samen over de finishstreep op 

een 39e en 40e plaats. Dean Reijnen 

kwam met een snelle eindsprint als 50e 

over de streep. Op de 63e plaats kwam 

Aaron Dekker over de finishlijn, gevolgd 

door Philou Elfering op de 72e plaats, 

Lars Zijerveld op de 74e en Atharv Varshney kwam als nummer 101 over de streep. 

Eef van der Knaap eindigde bij de meisjes groep 4 op een hele mooie 5e plaats, Lizzy 

Kooijman zat vlak achter haar klasgenoot en kwam als 7e over de finish. De strijd om 

de 13e plaats was erg groot.  5 snelle meiden van de Zon kwamen binnen een seconde 

van elkaar over de finish. Livia van Rossum eindigde als 13e, Ivy Meijer 14e, Dewi 

Verbruggen 15e, Pien van der Jagt werd 16e en Fleur Verweij kwam als 17e over de 

eindstreep. Fiene de Jong kwam als 22e over de finish, gevolgd door Yuna de Jong op 

de 23e plaats. Op de 32e plaats finishte Janou Vervark en Roos de Jong kwam als 34e 

over de eindstreep. 

Bij de jongens groep 5 wist de nummer 1 van vorig jaar, zijn titel de prolongeren. 

Siem Verlaan kwam met een grote voorsprong over de finish en mocht de gouden 

medaille in ontvangst nemen. Op een hele knappe 5e plaats kwam Mick Voorn over 

de eindstreep. Mounir Ben Idder zorgde voor de 3e top 10 klassering, door als 10e de 

streep te passeren. Merijn de Groot en Mathies de Wildt zorgde voor een spannende 

strijd en kwamen als 17e en 18e over de streep, kort gevolgd door Siem Drubbel op 

een knappe 22e plaats. Op de 29e plaats kwam Faas Hoogenboom over de eindstreep, 

vlak voor  Jens Rijken die als 36e finishte. Liam Labee en Noud van Tol kwamen 

strijdend samen over de finish op plaats 45 en 46. Vidjai Pantjoe kwam strijdend als 

54e over de streep, vlak voor zijn klasgenootje Joep van der Meer op de 59e plaats. 

Devin Kooijman liep een goede race en finishte op de 66e plaats, voor Cas de Boer op 

de 78e plaats, Jan Malinowski op de 89e plaats en Duuk Vork tijdens zijn debuut op 

de 97e plaats. 



Net als bij de jongens wist ook Jill Verhoef voor het 2e jaar op rij als winnares over de 

streep te komen. Een prachtige prestatie van de jonge AKU atlete. Naomi Dekker 

zorgde voor een geweldig succes door heel knap als 2e te finishen en ontving op het 

podium de zilveren medaille. Om de 11e en 12e plaats werd een mooie strijd 

uitgevochten door Anna Kroes en Nola van Tol, Anna finishte als 11e en Nola 

eindigde op een 12e plaats. Isabel van Rijn, kwam ondanks een blessure strijdend met 

een glimlach over de finish op de 17e plaats. Tess van Rijn en Liv van der Schinkel 

kwamen samen over de eindstreep op de 22e en 23e plaats, kort gevolgd door Amy 

van Dijk op de 24e plaats. Op de 26e plaats kwam Kyra Wörpel over de streep. 

Bij de jongens groep 6 heeft Noud Kouwenhoven revanche genomen op de vorige 

editie, waar hij net een medaille mis liep. Mede door een geweldige eindsprint 

eindigde hij als 3e en ontving Noud de bronzen medaille op het podium. Lucas Kolle 

en Mitchell van Kessel zorgden voor een daverend succes door als 5e en 6e over de 

finish te komen. Devin Kwant had onderweg een strijd met de hooibalen, maar 

finishte desondanks knap op de 14e plaats. Jack McGowan en Xander Meekel 

zorgden samen voor een spannende strijd om de 17e plaats. Jack finishte als 17e en 

Xander kwam op plek 18 over de streep, kort gevolgd door Lucas Rodrigues op de 

22e plaats. Seth Schijf en Boris Herfst waren ook erg aan elkaar gewaagd en kwamen 

samen over de finish op de 25e en 26e plaats, 1 seconden achter het duo kwam Luke 

Drost over de eindstreep op plaats 27, vlak daarachter eindigde Mylo Vos op de 29e 

plaats.  Djoa Bläser passeerde als 54e de finishstreep, een paar seconden voor Joep 

van Rijn en Frans van Wees die op de 70e en 73e plek eindigden. 

Bij de meisjes groep 6 heeft Jaylinn Maarsen zichzelf een prachtig verjaardagscadeau 

gegeven. Met meer dan 10 seconden voorsprong op de nummer 2 kwam Jaylinn als 

winnares over de eindstreep. Op de 4e plaats eindigde Jaylin Meijer, die bij de start 

haar schoen verloor en op karakter op 1 schoen de race heeft uitgelopen. Vlak achter 

haar vriendin kwam Jill Buskermolen met een goed laatste deel als 5e over de finish. 

Isa Hofman, Cheyenne Voortman en Fayliz Zevenhoven zorgden voor een prachtig 

resultaat door ook in de top 10 te eindigen. Isa eindigde als 6e, Cheyenne 7e en Fayliz 

kwam als 8e over de streep. Noa Hebing liep een mooie race en eindigde op plaats 12, 

vlak voor haar klasgenoot Nina Griffioen op plaats 16. Roos de Jong kwam met een 

mooie eindsprint op plaats 20 over de finish. Sophie Ebbe en Emma Beumer maakten 

er in de laatste meters een mooie strijd van, Sophie finishte als 31e en Emma als 32e. 

Bij de jongens groep 7 was het weer een ouderwets spannende strijd tussen de 4 

jongens van AKU. Ieder jaar is het stuivertje wisselen, wie als winnaar over de streep 

komt. Ook dit jaar was het weer tot de laatste meters een spannende strijd die, net als 

vorig jaar gewonnen werd door Jip Hofmijster. Roel Verlaan kwam ondanks een 

sterke eindsprint net tekort, en ontving de zilveren medaille. Finn Bakker die zich 

iedere wedstrijd verbeterd kwam heel sterk als 4e over de finish. Joshua Kooijman, 

die lang mee kon lopen met de top 4, kwam knap als 5e over de finish. Jake Reijnen 

en Jonas de Groot liepen beide erg sterk en finishte ook in de top 10 op de 8e en 10e 

plaats. Steffen van Eijk verbaasde zichzelf met een geweldige eindsprint en kwam als 



11e over de eindstreep. Mees van Tol liep sterk naar de 16e plaats, kort gevolgd door 

Joris Stolk op de 18e plaats. Als 22e kwam Mika Rekelhof over de finish, Guus van 

der Jagt finishte op een goede 32e plaats. 

Bij de meisjes groep 7 was Joy van Dijk oppermachtig. Met veel overtuiging en een 

gat van 20 seconden liep Joy, met een glimlach op de laatste meters naar de 

overwinning. Een sterk optreden van de AKU atlete die op het podium de gouden 

medaille ontving. Robin Wezel liep een goede race en finishte op de 7e plaats, vlak 

voor haar klasgenootjes Pien Ammerlaan en Annefien van Rijn die de finish als 10e 

en 11e passeerden. Faye Wörpel kwam als 15e over de eindstreep. 

Het startvak bij de leerlingen uit groep 8 was bijna helemaal geel door de Zonshirts. 

De helft van het aantal deelnemers was van de Zon, het was prachtig om te zien dat 

leerlingen van groep 8 met elkaar aan de start stonden voor hun laatste 

scholierenveldloop van het basisonderwijs. 

Bij de jongens groep 8 deed Tos Plasmeijer lang mee voor de overwinning. Na een 

prachtige strijd tussen Tos en 2 leerlingen van de Kwikstaart ontving de Kwakelaar, 

na een sterke race de bronzen medaille. Mika Bakker en Stan Buskermolen lieten zien 

dat ze goed in vorm waren en finishten beide in de top 10 op de 5e en 7e plaats. Mats 

van Rijn finishte goed op de 16e plaats. Bram Stokman, Thimon de Wildt, Pepijn 

Veen, Tygo Hogervorst en Stijn Otto vochten een mooie strijd uit die gewonnen werd 

door Bram op de 21e plaats, Thimon finishte als 23e, Pepijn werd 24e en Tygo finishte 

als 24e en Stijn kwam als 27e over de streep. Op de 34e plaats kwam Naud van der 

Knaap over de finish. Luuk Kroes en Liam Hogerwerf kwamen samen strijdend over 

de finish, Luuk finishte als 41e en Liam als 42e. Albert Bredzel kwam als 48e over de 

streep, vlak voor zijn klasgenoot Stan Jacobs op de 53e plaats en Dean van Kessel op 

de 56e plaats. Op de 67e plaats kwam Stijn van Kessel over de finishlijn. Sacha 

Verwoolde, Matthijs Voorhorst, Donny van Aurich en Maes Theijssen maakten er 

onderling een spannende strijd van. Na 1000 meter kwam Sacha als 74e over de 

eindstreep, gevolgd door Matthijs op plaats 75, Donny finiste goed als 76e, een plaats 

van Maes op plaats 77. 

Babet van Rijn maakte ook dit jaar haar favorietenrol waar en kwam dit jaar weer als 

grote winnares over de eindstreep. Op slechts 1 seconden van jongens top 3 kwam 

Babet als 1e over de eindstreep. Suus Hogenboom finishte na een spannende en 

sterke eindsprint als 3e en ontving de bronzen medaille. Trainingsmaatje en 

klasgenoot Jonne van Diemen liep naar een knappe 10 klassering en finishte als 6e. 

Jasmijn Schuurman kwam sterk op een 11e plaats over de finish gevolgd door Vita 

Kooijman op de 15e plaats. Door een sterk laatste stuk, finishte Perlei Versteeg als 18e, 

vlak voor haar vriendin Stevie Zwanenburg die op de 19e plaats eindigde. Isabeau 

Meijerink kwam als 22e over de finishstreep gevolgd door Romee Kooijman op de 24e 

plaats. Pippa Snabel, Mare Lek, Bente den Haan en Maaike Pouw maakten er als 

vriendinnengroep een mooie onderlinge strijd van die gewonnen werd door Pippa 

op de 23e plaats, Mare 24e, Bente 25e en Maaike finishte als 26e. Marit Venekamp 

finishte goed op de 27e plaats, een paar plaatsen voor Puk van der Meer op de 34e 



plaats. Alexandra Berk toonde ontzettend veel karakter en knokte zichzelf knap naar 

de 36e plaats. 

De kinderen van de Zon hebben laten zien dat je samen, met ontzettend veel 

enthousiasme, veel strijd en een glimlach een prachtige overwinning kan neerzetten. 

Waar het niet alleen gaat om de prestaties, maar vooral ook om de saamhorigheid en 

het plezier waarmee de kinderen aan de start stonden. Zelfs leerlingen die niet mee 

konden doen stonden met spandoeken langs het parcours om klasgenoten aan te 

moedigen.  

Een heel mooi resultaat waar de kinderen en ook de leerkrachten erg trots op mogen 

zijn. 


