Warmlopen!
De organisatie van de Veluweloop loopt op volle toeren. Vergaderen, route fietsen,
studenten enthousiast maken, afspraken maken, medewerkers charteren, entourage
regelen,... De natuurlijkste estafetteloop van Nederland krijgt steeds meer vorm.
Zaterdag 13 september wordt een dag waarbij sportiviteit en gezelligheid hand in
hand gaan. Daar wordt achter de schermen hard aan gewerkt. In deze nieuwsbrief
meer daarover.
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Met sportieve groet!

In the spotlight
De Veluweloopcommissie werkt er hard aan om van zaterdag 13
september weer een geslaagde dag te maken. De
commissieleden stellen zich graag aan jullie voor. Helaas kon
niet iedereen bij de fotosessie aanwezig zijn. Niet op de foto
staan Bastiaan Versteeg (entourage), Matthijs Oude Nijhuis
(veiligheid en motorrijders coördinatie), Joost van Koot
(wedstrijd) en Joost Cornelissen (route).

Staand van links naar rechts
Matthijs Wessels (medewerkers), Martien de Haan (route), Johannes
Dooper (website), Dave Zwanink (penningmeester), Rik Hoevers
(wedstrijd), IJnze Hoekstra (secretaris)
Zittend van links naar rechts
Lara Minnaard (voorzitter), Heidi Kuin (PR en publiciteit)

Bundeling van krachten
Natuurlijk kan de commissie niet zonder de hulp van andere organisaties.
Organisaties die een band hebben met de Veluweloop en die bereid zijn
met ons mee te denken en de krachten te bundelen. Dit alles met als
doel om het aantal deelnemende teams te vergroten. Graag brengen we
een paar in beeld. In deze nieuwsbrief aandacht voor de eerste in de rij:
Sports Centre De Bongerd (SCB) in Wageningen.
SCB is de plek waar studenten en medewerkers van Wageningen
Universiteit komen sporten. De Veluweloopcommissie maakt dankbaar
gebruik van de faciliteiten en de communicatiemogelijkheden die het
sportcentrum biedt. Vergaderend heeft de commissie al heel wat uren
doorgebracht op De Bongerd. Als start- en finishplaats voor de
Veluweloop neemt het sportcentrum - in het weekend van de tweede
zaterdag in september - een belangrijke centrale post in. Hier wordt ook
de dag feestelijk afgesloten met een gezamenlijke maaltijd en
aansluitend de prijsuitreiking. In de volgende nieuwsbrief aandacht voor
het Wageningen Universiteits Fonds.

Inschrijving
Het doel van de commissie is dit jaar negentig tot honderd hardloopteams op de been te krijgen. Dit kan niet zonder
jullie hulp! Stuur deze mailing door en vraag je medestudenten, collega's, vrienden, oud-studiegenoten, etc. om ook
met een team mee te lopen op zaterdag 13 september. Gezelligheid en sportiviteit voeren op deze dag de boventoon
met één van de prachtigste natuurgebieden van Nederland als decor: Het Nationaal Park Veluwe Zoom. Ook een mooi
moment om met je hardloopvrienden de zomer door te nemen! Inschrijven kan tot 29 augustus via het
inschrijfformulier op www.veluweloop.nl.

Fietsen
Om de sportieve uitdaging nog groter te maken, kun je als fietsploeg deelnemen aan de Veluweloop. Fietsend ga je
over verharde wegen naar de verschillende wisselpunten. Dit kan op een 'gewone' fiets. De begeleider van de loper
fietst op een mountainbike, omdat de looproute over veel onverharde paden gaat. Fietsen zijn online te reserveren via
het reserveringsformulier.
Niet alleen op het sportieve vlak is het fietsen een uitdaging, maar ook op het logistieke vlak. Wie fietst welke etappe
en wie loopt met wie als begeleidende fietser? Een heel gepuzzel! Om het je makkelijk te maken heeft de commissie
een fietsschema ontwikkeld die je zelf nog moet invullen. Kijk voor meer informatie over het organiseren van een
fietsploeg op www.veluweloop.nl.

Afgelopen jaar mede mogelijk gemaakt door:
Uw bedrijf hier? We
zijn altijd op zoek naar
interessante
samenwerkingen die
ook anders dan
financieel kunnen zijn
onderlegt. Neem even
contact op met het
bestuur!

Als u wilt dat we uw naam op onze verzendlijst zetten, klikt u hier.
Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar veluweloop.wageningen@gmail.com

