
Merseloop in
de startblokken

De derde editie van de Mer-
seloop wordt op zaterdag 30 juni
gehouden. De Merseloop is een
hardloopwedstrijd, die de ker-
mis van Merselo op een sportieve
manier opent.

Triatlonloper Dave Ewalts stapte
drie jaar geleden naar de dorpsraad
met het idee om een wegwedstrijd
te houden. Zelf had hij net een punt
gezet achter zijn nationale carrière als
triatleet. Maar meteen afscheid nemen
van de sport kon hij niet: "Ik wilde
iets organiseren zodat andere mensen
ook van deze sport kunnen genieten.
Het idee van een hardloopwedstrijd
in Merselo was voor mij ook een
manier om in te burgeren in het dorp.
Ik was net van Venray naar het dorp
verhuisd. Het leek mij leuk om de
loop te combineren met de kermis,
als een opening van het dorpsevene-
ment." Het parcours van 2,5 kilometer
gaat dan ook over het kermisterrein,
langs de botsauto's en de snoepkraam.
Het bijzondere aan deze wedstrijd is
dat het de enige wegwedstrijd in de
gemeente Venray is. Ewalts: ''In Venray

is er wel de \lakwatercross, maar dat
is een wedstrijd in het bos in de win-
ter. De Merseloop is een parcours op
een verharde weg in de zomer. Hier-
door zijn we als Merseloop uniek. We
mikken op een regionale deelname.
In de afgelopen jaren hadden we veel
deelnemers uit de gemeente, maar
ook uit Horst en Deurne!'

De Merseloop start zaterdag om
18.30 uur met een afstand van 5 of 10
kilometer bij Den Tommes in Merselo.
Dit is ook de plek waar belangstellen-
den zich kunnen inschrijven tot een
half uur voor de start. Voor kinderen
zijn er speciale afstanden. Daarvoor
zijn de basisscholen uit Venray alle-
maal aangeschreven. Kinderen tot en
met zes jaar lopen een afstand van 400
meter, deze wedstrijd start om 18.00
uur. Zeven- tot en met negenjarigen
kunnen meedoen met een afstand van
700 meter en kinderen van tien tot en
met twaalf jaar lopen een afstand van
1400 meter. Deze wedstrijden starten
om 18.15 uur. Na afloop krijgen alle
deelnemers een leuke goodiebag en
worden er prijzen uitgereikt in alle
categorieën.


