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Wiezoloop Wierden met topbezetting 
 
Wiezoloop viert jubileum met groots loopfestijn 
 
Wierden- Op 28 juni vindt de 5e uitvoering plaats van de Wiezoloop plaats. De 
jubileumeditie belooft een waar hardloopspektakel te worden. De organisatie is in staat 
gebleken een prachtig startveld met nationale toppers samen te stellen. Op de startlijst 
staan de namen van o.a Tekeye Gebrselassie, Tadesse Woldemeskel en Wilma van Onna. 
Meer dan ooit wordt de Wiezoloop een echt loopgala.  
 
Wiezoloop een klassieker 
De Wierdense zomerfeesten zijn het decor van de Wiezoloop. Op de laatste dag van deze 
feesten vindt traditioneel de Wiezoloop plaats. Sinds het begin in 1999 is er sprake van 
een  waar succesnummer in de hardloopsport. De organisatie kon elk jaar op meer 
deelnemers rekenen. In 2002 passeerden ruim 750 deelnemers de finishlijn. Met een 
uitgekiend programma voor de liefhebbers van de hardloopsport is in Wierden een 
klassieker tot stand gebracht. Zo is er naast de 10 km een groot aantal wedstrijden voor 
de jeugd en is ook een 5 km in het programma opgenomen. Daarmee is het loopfeest 
voor jong en oud.  
 
Goede doel 
De Wiezoloop kent dit jaar een jubileum. Op 28 juni wordt dan voor de 5e keer deze 
hardloopwedstrijd in het centrum van Wierden georganiseerd. De organisatie heeft als 
doelstelling dat deze jubileumeditie een bijzondere uitvoering verdient. Zo zal een groot 
deel van de inschrijfgelden ten goede komen aan de stichting Vredesdorp internationaal. 
Vredesdorp Internationaal verleent hulp aan mensen en vooral aan kinderen die leven in 
oorlogs- of andere crisisgebieden. De atletiekcoryfeeën Jos Hermens en Marti ten Kate 
ondersteunen het goede doel van de Wiezoloop. Jos Hermens heeft zich bereid getoond 
om vanwege dit goede doel geheel belangeloos een aantal toppers voor de Wiezoloop te 
interesseren. ..  
 
Topbezetting  
Door de goede naam die de Wiezoloop heeft opgebouwd, het meer dan uitstekende 
prijzenpakket en door de samenwerking met Jos Hermens is men dit jaar in staat 
gebleken om te zorgen voor een topbezetting op de 10 km. Het bijzondere feit doet zich 
voor dat de atleten die door het managementbureau van Jos Hermens zijn geïnviteerd 
ook het goede doel van “Stichting Vredesdorp “ ondersteunen.  
 
Favorieten 
Bij de mannen zijn de medelanders Tadesse Woldemeskel, Tekey Gebrselassie  en Aiduna 
Aitnafa de grote kanshebbers. In de jaren negentig kwamen deze Ethiopische atleten 
naar Nederland en zijn een geweldige verrijking gebleken voor de Nederlandse 
hardloopsport. Tekey Gebrselassie is bij veel mensen bekend als de broer van de 
grootvorst in de hardloopwereld, Haile Gebrselassie. Alle drie gelden als specialisten voor 
een 10 km wegwedstrijd. Op het door de KNAU gecertificeerde parcours zullen deze drie 
donkere atleten zeker elkaar opjagen om het ijzersterke parcoursrecord van Simon 
Kiprop uit 2001 (29.34) te verbeteren. Bij de favorieten voor een ereprijs mag ook zeker 
Twan Lensen genoemd worden. De inwoner van Venray kent een persoonlijke toptijd van 

http://www.wiezoloop.nl/


 

Concept Running&Sound 
Sportpresentatiebureau 

Tel- 0523-265870 
Fax- 0847-167344 

E-Mail Running&Sound@dehardloopkrant.nl 
Website- http://runningsound.dehardloopkrant.com/ 

 

2
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Masters met grote namen 
De lijst van de favorieten voor de mastersklasse is indrukwekkend. Zo komt de Belg.  
Theo van de Abeel voor het eerst naar Wierden. De Belgische topveteraan wordt 
algemeen erkend als wereldtopper bij de veteranen. Zo was hij al verschillende malen 
winnaar van het loopfestijn in Voorthuizen. Van de Abeel krijgt in de veteranenklasse 
concurrentie van Aart Stigter. Aart Stiger is niet alleen in de veteranenklasse maar ook in 
de seniorenklasse een atleet van uitzonderlijke klasse. In 2002 werd hij zelfs tweede in 
het overallklassement van de Wiezoloop. Zij moeten afrekenen met Gerrit Voortman. 
Voortman geboren in Rijssen en tegenwoordig woonachtig in Steenwijksmoer is de 
Europese veteranenkampioen halve marathon. Voortman won de eerste editie van de 
Wiezoloop. Chris Henet is een andere gegadigde voor de overwinning. Henet won in mei 
brons tijdens de nationale baankampioenschappen. Kanshebber in de categorie 50 + is 
Victor Maily. Hij is met een tijd van  32.17 nationale recordhouder 10 km.  
 
Dames. 
Bij de dames staan Wilma van Onna en Anne van Schuppen op de startlijst. Van Onna is 
op dit moment de beste Nederlandse hardloopster op 10 km. De Rotterdamse is 
veelvoudig Nederlands kampioene op de weg en de cross. Anne van Schuppen is als 
veterane een bezienswaardigheid in de Nederlandse wegwedstrijden. Van Schuppen werd 
in de maand April Nederlands marathonkampioene in Rotterdam. Deze beide topatletes 
krijgen concurrentie van de Russin Irina Lebedinskaya. De toptijd van  Riadi uit 1999 
(36.22) is de inzet van de dameswedstrijd 
 
Regionale favorieten. 
Bij de regionale favorieten behoren zeker de tweelingbroers Maikel en Bjorn Geerdink. De 
beide MPM atleten zijn een vaste waarde in de Wiezoloop. Atletics atleten Peter Bruinsma 
en Udo Zwijnenberg lopen een thuiswedstrijd. Udo Zwijnenberg geldt als een groot talent 
en is zeker in staat bij de besten te finishen. Wat betreft de dames zal Ingrid Prigge de 
grote kanshebster zijn. De Bornse grossiert in overwinningen.  
 
Website. 
De organisatie is in het bezit van een keurige website waar men alle benodigde 
informatie nog eens rustig kan nalezen. Het adres is www.wiezoloop.nl.  
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