Veluweloop 2013
Beste sportievelingen,
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 sportieve groet!
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Commissielid
Ik ben in 2003 gestart bij de Veluweloop als
verkeersregelaar op de motor, wat ik nu
nog steeds met veel plezier elk jaar weer
doe. Later heb ik mij samen met mijn echtgenote bij de commissie gevoegd om het
onderdeel 'motorrijders/verkeersregelaars'
wat meer te stroomlijnen. Na 3 jaar zorgen
de ontwikkelingen op ICT gebied ervoor
dat de website van de Veluweloop aan een
update toe was. Mijn werkervaring op het
gebied van programmeren gebruik ik nu
om van de nieuwe site een toegankelijk
medium te maken die met de nieuwste
social media communiceert. Zo kunnen we
ook op Twitter en Facebook continu
nieuws en informatie verstrekken. Feedback op de site en ideeën zijn altijd welkom!
- Johannes Dooper

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

We slaan de handen ineen om er op 14 september
niet alleen een sportief verantwoorde dag van te
maken maar ook een heel gezellige dag. Enjoy
Health Club zal zorgen voor een goede warmingup tijdens de laatste herstart en biedt alle
deelnemers een mooie gelegenheid om kennis te
maken met de sportschool. Wil je van tevoren alvast een kijkje nemen en proeven van wat je te
wachten staat? Bezoek Enjoy Health Club aan de
Marijkeweg 24 in Wageningen. Of kijk op de
facebook pagina.

Agenda
8 augustus: laatste dag om eten e/o
T-shirts als pakket te bestellen
23 augustus: laatste dag voorverkoop functionele T-shirts
2 september: laatste dag reserveren
maaltijden, 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

Wist je dat…
… de Veluweloop ook op Twitter zit?
… we jullie tijdens de race daar ook op de hoogte gaan houden
van alles?
… je ons dan natuurlijk wel eerst even moet volgen!
… er via Facebook een promotiefilmpje van de Veluweloop is gelanceerd
… We na jaren trouwe dienst afscheid hebben moeten nemen van
ons herstart-punt NIVF?
...We gelukkig aan de overkant van de Kemperbergerweg terecht
kunnen op ons nieuwe herstartpunt ‘Vredenoord’?
...Er al meer dan 50 team staan ingeschreven voor de 33e Veluweloop en we hard op weg zijn naar de 100?
...We het Veluweloopfeest dit jaar samen met de studentenverenigingen SSR-W, Unitas, KSV, Ceres en sportraad SWUThymos een flinke facelift geven?
...We het feest onder de titel ‘Sports kick-off ’13-’14’ combineren
met de opening van het academisch sportjaar?

De filmploeg
Een aantal maanden geleden heeft een handig familielid van een van de commissieleden zijn weekend gewijd aan het
digitaliseren van de videobanden. Videobanden met daarop jaren en jaren Veluweloop, de ene keer wat professioneler
vastgelegd dan de andere keer, de ene keer wat beter bewaard dan de andere keer. De Veluweloop gaat niet alleen om
het hardlopen zelf, het gaat om waar je loopt en met wie. Dat je uiteindelijk wint, dat is bijzaak. Dit jaar willen we, back
to basics, mensen de mogelijkheid geven te bekijken wat ze missen. Afgelopen jaren waren er al een aantal vaste ploegen die opnames maakten tijdens de Veluweloop. Mede door hun inzet is er een fantastisch impressiefilmpje gekomen.
Hopelijk kunnen we volgend jaar ook meer actuele beelden
gebruiken. Voor op de dag zelf zal er daarom een speciale
filmploeg worden samengesteld. Deze zal over de gehele route en van en met alle deelnemers de Veluweloop in beeld
gaan brengen. Ken je nog iemand met een lens als derde oog? Of iemand die het gewoon erg leuk vindt en mee wilt denken? Laat het dan even weten via veluweloop.wageningen@gmail.com!
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