
Voor alle leden en vrienden van verenigingen op Park Ter Waerden. 

Ik doe mee aan de sponsorrun op 19 december om 10:00 uur. 

                

 

Voornaam & achternaam : ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Telefoon & e-mail : ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik loop de volgende afstand(en)     Inschrijfgeld € 5,-- per afstand 

o 9000 m (30 rondjes)   ----------- 

o 4500 m (15 rondjes)   -----------   

o 3600 m (12 rondjes)   -----------  

o 1800 m (6 rondjes)   ----------- 

o 900 m (3 rondjes)    ----------- 

De volgende personen sponsoren mij om het bedrag te vergroten. 

Naam        bedrag    

-----------------------------------------------------------------------------------  --------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------  --------------- 

----------------------------------------------------------------------------------   --------------- 

----------------------------------------------------------------------------------   --------------- 

----------------------------------------------------------------------------------   --------------- 

Totaal bedrag     --------------- 

 
 
 

Formulier kan worden ingeleverd in het inschrijfbakje. 
Het inschrijfbakje zal regelmatig worden geledigd.    
 
Betaling is op de dag van deelname. 
 

Steun Serious request 2015 



 
STB wil zich inzetten om  geld  in te zamelen voor Serious request 
 
Op zaterdag 19 december om 10:00 uur wordt op de atletiekbaan van Park Ter Waerden een 
sponsorrun gehouden. Wij willen dit doen in de vorm van een estafetterun voor  alle leden en vrienden 
van Park Ter Waerden. 
 
De deelnemers mogen voor een of meerdere afstanden  inschrijven. Het afgesproken inschrijfgeld is € 5 
per afstand. 
 
De volgende afstanden  worden gelopen: 
 
9000m 
4500m 
3600m 
1800m 
900m 
 
De eerste groep loopt 9000m en wordt afgelost door de groep van 4500m dit gaat dan door totdat de 
laatste groep van 900m de sponssorrun afsluit 
 
Je mag  1 afstand lopen maar het is ook mogelijk meerdere afstanden te lopen.  
Je kunt dus maximaal 19800m hardlopen  (9000m+4500m+3600m+1800m+900m) en mimimaal 900m.  
 
Geef dus duidelijk aan op het inschrijfformulier aan welke afstand(en) je wilt deelnemen 
 
Het is geen wedstrijd en tempo bij alle afstanden wordt bepaald door de voorste loper en zal ongeveer 9 

km/uur zijn. De voorste loper mag niet worden gepasseerd. 

Om het bedrag te vergroten is het mogelijk dat je gesponsord wordt. De sponsorsnamen en het bedrag 

kun je invullen op het inschrijfformulier. 

 
 
Er staan collectebussen Bei d’r Joep op de bar en op de atletiekbaan,  ook is er een raadselspel geplaatst  
waar je de hoeveelheid schoenveters in glazen pot kunt raden. 
 
Contactpersonen:  
 
Dinand Radstake  
0683550941 
 
Theo Schmeits 
0651296017 
 
Chistian Brakenhoff 
0619016322 
 


