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Veluweloop 2013
Beste sporƟevelingen,

Terwijl de zwoele en minder zwoele zomeravonden zich voort slepen, hier nog wat leesvoer over
hoe de commissie haar dagen doorbrengt (in minder persoonlijke zin). Wij zijn erg benieuwd waar jij
dit nieuws tot je neemt, laat het weten op onze Facebookpagina!
Met sporƟeve groet!

Wist je dat…
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Onze sponsoren

Commissielid
In 1979 ben ik als student in Wageningen
beland, een jaar later deed ik al mee aan
de eerste ediƟe van de Veluweloop in het
team van Tartlétos. Dat wil niet zeggen dat
ik alle ediƟes heb meegedaan; in 1984 niet
vanwege onderzoek in Ivoorkust, en tussen
1988 en 1997 evenmin vanwege tropenwerk. Van Kameroen tot de Filippijnen
bleef ik naast mijn werk meer of minder
acƟef hardlopen, en inmiddels
ben ik weer fanaƟek op de
horden. In 2003 was ik een van
de mensen die de Veluweloop
hebben doorgestart. Met trots
zie ik dat de Veluweloop zich
heeŌ ontwikkeld tot de
natuurlijkste estafeƩeloop van
in ieder geval Nederland.
Rik Hoevers

E-mail: veluweloop.wageningen@gmail.com
Internet: www.veluweloop.nl
Twitter: Veluweloop
Facebook: Veluweloop

… de Stairway to Heaven Run een groot succes
was?
… het gelukkig ook mooi weer was?
… het misschien wel ietsje te warm was?
… de zes beste mannen en zes beste vrouwen het
Tartletos dreamteam gaan vormen?
… de andere deelnemers dus maar vast op moeten gaan passen?
… de Veluweloop ook op TwiƩer zit?
… we jullie Ɵjdens de race daar ook op de hoogte
gaan houden van alles?
… je ons dan natuurlijk wel eerst even moet volgen!
… er via Facebook een promoƟefilmpje van de
Veluweloop is gelanceerd?
… we daarvoor beelden van heel lang geleden
hebben moeten gebruiken?
… we hopen volgend jaar digitaal in plaats van
met videobanden mogen werken?

Agenda
8 augustus: laatste dag om eten e/o
T-shirts als pakket te bestellen
23 augustus: laatste dag voorverkoop funcƟonele T-shirts
2 september: laatste dag reserveren
maalƟjden, fietsen en laatste
inschrijf dag
3 september: deadline conceptploeglijsten en betalingen
4 september: laatste dag om te annuleren
14 september: De Veluweloop

Postadres:
Stichting De Veluweloop Wageningen
Sports Centre De Bongerd, Wageningen UR
Bornsesteeg 2
6708 PE WAGENINGEN
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Stairway to Heaven
De eerste Stairway to heaven run op 19 juni 2013 is succesvol verlopen. Een kleine 40 deelnemers
heeŌ zich bij 27 graden in het zweet gewerkt op een route van 2,2 km over de bospaden en de
trappen (vandaar Stairway) rondom Arboretum Belmonte in Wageningen.
Na de warming-up van Tonnie Dirks (oud-Nederlands kampioen 5,10, 25 km en halve marathon) en
het startschot van Ate van de Burgt (oud-Nederlands kampioen 1500 en 3000 m) ontspon zich een
stevige strijd om de eerste plaatsen op de smalle paden rondom het Arboretum.
Winnaar bij de dames was Marlou Bijlsma in een Ɵjd van 19.46 (4,4 km). Winnaar bij de heren was
Mischa PeƟe 17,12 (4,4 km). De volledige uitslag is terug de vinden op www.veluweloop.nl De zes
snelste dames en de zes snelste heren kunnen zich nu gaan opmaken voor deelname aan de Veluweloop op 14 september
a.s. als het ‘Dreamteam’
van Tartletos.
De muziek van Led Zeppelin, de EHBO, de IJscoboer en een groot aantal
vrijwilligers hebben bijgedragen aan een soepel
verlopen evenement met
enthousiaste deelnemers.
De foto’s zijn te vinden
op onze facebook en er is
ook een leuk filmpje ge-

Veluweloop 2013—Mede mogelijk gemaakt door
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