
NSGK RaceRunning Cup 2019 

Op zaterdag 13 april was de atletiekbaan van Rotterdam atletiek het podium voor alweer de vierde 

NSGK RaceRunning Cup. Maar liefst 80 kinderen, jongeren en een klein groepje volwassenen hadden 

zich van te voren opgegeven voor de wedstrijd. Een mooie dag waar we graag verslag van doen! 

 

Voor deze cup kwamen atleten uit het hele land, en zelfs vanuit België was er vertegenwoordiging! Het 

ontvangst ging dit jaar voor het eerst in de RaceRunning NL sporttent! Atleten kregen een startenvelop 

en konden zich voor gaan bereiden op de wedstrijden. 

De atletiekbaan liep vanaf een uur of half tien 

langzaam vol met atleten, ouders, toeschouwers 

en andere vrijwilligers. Verschillende verenigingen 

zetten hun teamtent op aan het zijveld en de 

atletiekbaan van Rotterdam Atletiek veranderde 

langzaam in een mooi sportdecor! Er stond ons een 

mooie dag te wachten met (helaas ook) alle 

soorten weer;  zon, regen en zelfs een natte 

sneeuw bui! Dat deed de atleten echter niets! Die 

kwamen om te rennen! 

 

Atleten konden van te voren hun tijd op de 100 meter doorgeven. RaceRunning NL deelde de atleten 

in 3 categorieën, waardoor alle atleten konden deelnemen op hun eigen niveau! Van te voren kon 

iedereen al zien hoe laat ze bij elke wedstrijd klaar moesten staan, een hele klus waar gelukkig genoeg 

vrijwilligers voor klaar stonden om de atleten te begeleiden en klaar te zetten! 

Waar we vorig jaar nog atleten hadden die erg schrokken van het startpistool was dat dit jaar al een 

stuk minder! Er werd gestart met een ‘piep’ en we zagen dat steeds meer atleten wennen aan het 

geluid of er samen met hun trainer of ouder iets op hebben bedacht! 

Marie Louise de kinderambassadeur van het NSGK gaf het startschot, en de eerste wedstrijden 

gingen van start! 

 



Na de afronding van de atleten die deelnamen aan categorie 1 op de 40, 60 en 100 meter werd voor 

deze atleten de dag afgerond met een mooie prijsuitreiking en een medaille voor alle deelnemers! 

De atleten van categorie 2 konden meedoen aan de afstanden 100, 200 en 400 meter en de categorie 

3 deelnemers aan de 200, 400 en 800 meter. Daarnaast konden de echte bikkels ook nog meedoen 

aan de 1500 meter! Een zware run omdat deze meteen gepland stond na de 800 meter! Dat deze 

atleten echte doorzetters zijn bleek wel uit het feit dat ze ondanks de sneeuwbui hard doorliepen; een 

hele prestatie! 

Ook de categorie 2 en 3 sloten de dag af met een prijsuitreiking en ook hier kreeg iedere deelnemer 

een medaille als herinnering aan een vierde editie van de NSGK RaceRunning Cup!  

Volgend jaar hebben we een jubileum editie en die vieren we in Lelystad! Zijn jullie er ook weer bij? 

 

 

 


