
Meer inschrijvers bij de Appelloop  

De inschrijving voor de komende Appelloop gaat goed. Dit geeft bestuurslid Gemma Harmelink van 
de organisatie aan. Ze houdt elk jaar het verloop van het aantal inschrijvers bij, waardoor ze kan 
aangeven hoeveel lopers er kunnen gaan komen. ‘Dit jaar verwachten we wel weer richting ons 
record aantal lopers van 2015 te gaan, dat waren toen ruim 750 lopers’, geeft Leo Pelgröm de 
voorzitter aan. 

Het weer blijft de komende weken vrij stabiel en ideaal om te lopen waardoor er meer mensen zijn 
die het aandurven de Appelloop te gaan lopen. De afgelopen twee jaren was het minder ideaal 
loopweer. In 2016 was het tijdens de 20e Appelloop in de avond nog warmer dan 30 graden 
waardoor er vaste lopers zijn geweest het niet aandurfden te gaan lopen ondanks het ingevoerde 
hitteplan.  
Vorig jaar zat de weersvoorspelling ook niet mee; er werd toen ruim van te voren zeer slecht en 
stormachtig weer voorspeld waardoor er veel vaste lopers niet kwamen. ‘Gelukkig zijn de weergoden 
ons nu wel gunstig gezind’, zegt Leo Pelgröm. 

Net als voorgaande jaren stelt appelteler Van Vilsteren appels ter beschikking aan de lopers van de 
Appelloop. Door het groot aantal lopers gaat het ondertussen om een aardige hoeveelheid appels; 
zo’n kleine 700 kilogram. Voor alle deelnemers zijn er appels en het snelste meisje zal opnieuw haar 
gewicht in appels op school gebracht krijgen. De organisatoren zijn de appelteler dan ook zeer 
dankbaar. 

De Appelloop is dit jaar op woensdag 12 september. De organisatie geeft aan dat er geen maximum 
is gesteld en roept de lopers op gebruik te maken van de website om zich in te schrijven. Bedrijven 
kunnen zich tot het komend weekend opgeven via het speciale mailadres 
bedrijvenloop@appelloop.nl. De teams die meedoen aan de bedrijvenloop dingen mee naar de titel 
Snelste bedrijf van Olst-Wijhe. De lopers doen daarnaast ook mee aan het individuele klassement. 
Ook dit jaar zijn er weer veel appeltaarten te winnen. Ook hebben alle deelnemers de gelegenheid 
om in de grote feesttent van het Olsterfeest te proeven van de taarten die ingebracht zijn voor de 
bakwedstrijd ‘Heel Olst bakt appeltaart’. ‘We hopen daardoor op een gezellige nazit in de tent’, aldus 
Leo Pelgröm van het organisatiecomité Appelloop.  

 


