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Wegcommissie Jaarverslag 2022 / Beleidsvoornemens 2023 

 

1 Jaarverslag 2022 

 

2022 was een jaar van ups en downs. Na een positieve start met de DOK Cross en een 

eerste succesvolle uitvoering van een Run-Bike-Run op het DOK terrein in goede 

samenwerking met HRTC DOK, kon de Noorderhavenloop vorig jaar nog niet doorgaan. 

Voor de overige mede organisatoren werd het te kort dag om nog een goed evenement 

op te kunnen zetten, wel werd afgesproken in mei 2023 een volwaardige 

Noorderhavenloop te organiseren. Vervolgens moesten we ons helaas terugtrekken uit de 

Tour de Lasalle, omdat zich te weinig deelnemers hadden aangemeld voor een 

geloofwaardig evenement. Vervolgens ging er helaas ook een streep door de 

Overlevingsloop van 31 augustus, om de simpele reden dat de kosten voor de inhuur van 

de Reddingsbrigade Den Helder veruit het budget van dit evenement overstegen. In het 

najaar, Corona kon geen spelbreker meer zijn, konden alle geplande loopevenementen 

doorgaan. De Trailrun had iets meer deelnemers, ook waren we niet ontevreden over het 

aantal deelnemers aan de Napoleonloop, de Duincross van 4 december kon zelfs een 

record aantal deelnemers inschrijven. Het jaar werd traditioneel afgesloten met de 

Oudejaarsloop, hierbij viel het aantal deelnemers helaas tegen. 

  

Met deze wijzigingen bestond het bestuur van de Wegcommissie in 2022 uit: 

Voorzitter : Peter Wilmsen,  

Secretaris : Tineke Hoving, 

Wedstrijdsecretariaat : Kees Heemskerk, 

Coördinator start/finish : Ben Schuddeboom, 

Coördinator jury/vrijwilligers : Nel de Visser, (heeft aangegeven in mei 2023 te stoppen) 

Coördinator prijzen/sponsoren : Karina Vacano, 

Coördinator materieel : Frits van Komen. 

Op 31 december hebben we helaas afscheid moeten nemen onze secretaris, Tineke 

Hoving. We danken haar voor hert vele goede werk dat ze voor de wegcommissie gedaan 

heeft. Wel zullen we haar regelmatig terugzien in het wedstrijdsecretariaat bij onze 

loopevenementen.  

 

2 Beleidsvoornemens 2023 

  

Het jaarprogramma 2023 is een voortzetting van de ingezette vernieuwingen van 

voorgaande jaren (zie onderstaande overzicht). Wederom een redelijk ambitieus 

jaarprogramma. Gezien de diverse problemen van afgelopen jaar zullen de 

Overlevingsloop en deelname aan de Tour de Lasalle niet meer terugkomen in het 

jaarprogramma, wel zetten we vol in voor een groot sportevenement met de 

Noorderhavenloop. Rekeninghoudend met andere loopevenementen in de regio hebben 

er ook wat verschuivingen in het jaarprogramma plaatsgevonden.  

Voornemen is ook dit jaar 4 trainingsloopjes voor de eigen leden te organiseren. 
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Samen met alle vrijwilligers doen we onze uiterste best om er een mooi en sportief jaar 

van te maken.  

Tot slot wil ik ook nu weer aandacht vragen voor de openstaande vacatures in het 

bestuur van de Wegcommissie en aangeven dat we naarstig opzoek zijn naar een nieuwe 

secretaris, een coördinator jury/vrijwilligers en, als al eerder bekendgemaakt, een PR 

functionaris. 

Het zou zo kunnen zijn dat als er voor juni dit jaar geen invulling komt voor boven 

genoemde functies, m.n. die van secretaris en coördinator jury/vrijwilligers het 

voortbestaan van de Wegcommissie niet meer zeker is. 

   

Voor de volledigheid treft u hieronder het geplande jaarprogramma aan van de 

loopevenementen / wegwedstrijden 2022: 

• Zondag 19 februari: DOK Cross 

• Zondag 19 maart: Run – Bike – Run 

• Zondag 7 mei: Noorderhavenloop 

• Woensdag 5 juli: Zee van Tijd loop 

• Zondag 10 september: Napoleonmijlenloop 

• Zaterdag 21 oktober: Trailrun Helderse Vallei 

• Zondag 3 december: Duincross 

• Zaterdag 31 december: Oudejaarsloop 

 

De nog uitstaande trainingsloopjes voor eigen leden zijn gepland op: 

• 22 april 

• 6 juni 

• 7 oktober 


