Nieuwsbrief februari 2017
Beste meisjes, jongens, ouders en trainers,
De survivalrun ligt alweer een maand achter ons. Alles is prima verlopen, het weer was heerlijk en
het was een prachtig parcours. Alle deelnemers maar ook het bestuur, de vrijwilligers en de
omstanders hebben genoten van deze 28e survivalrun van Beltrum.
SURVIVAL CAFÉ:
Het Survival Café bouwt aan de toekomst van de survivalrun. Op maandagavond 20 februari wordt
vanaf 20.00 uur bij 't Noasman, gelegen aan de Meenweg 4 in Beltrum, wederom het Survival Café
gehouden. Dit is de gelegenheid voor deelnemers, sponsoren, vrijwilligers en ouders van de jeugd
om hun mening te zeggen over de survivalrun in Beltrum. En daar wordt steeds meer gebruik van
gemaakt! Over al in de Achterhoek is krimp. Behalve in Beltrum. De survivalrun Beltrum knalt uit
haar voegen. Hoe kan dat? De sport is populairder dan ooit tevoren. De verschillende afstanden
waren snel uitverkocht. Loopt de survivalrun Beltrum tegen de grenzen van haar mogelijkheden
aan? In geen geval! Er zijn suggesties binnengekomen om de survivalrun Beltrum verder te laten
groeien. Met uitbreiding voor de jeugd, professionele jeugdtraining, efficiënter gebruik van de
hindernissen. De initiatiefnemers hebben hun plannen goed voorbereid. Tijdens het Survival Café
ontvouwen ze hun ideeën.
Survival Café is een mooie gelegenheid om nog eens na te genieten van het meest indrukwekkende
sportevenement in de Achterhoek. De survivalrun Beltrum is een heroïsche run. Die moet je eens in
je leven gelopen hebben. Op maandag 20 februari werpen wij een blik in de toekomst. Jij komt toch
ook? Praat mee, geniet mee. Je bent van harte welkom!
NIEUWE FACEBOOK PAGINA “TRAININGSGROEP DE HEIKNEUTER”
Deze pagina is bedoeld als aanvulling op de informatievoorziening per e-mail en de
informatie op de website voor de trainingsjeugd, de ouders van deze jeugdigen en
voor de trainers. Like de pagina “Trainingsgroep De Heikneuter”
(https://www.facebook.com/groups/143403786165113/?fref=ts)
Deze pagina is (vooralsnog) niet bedoeld om vragen te stellen, hiervoor willen we jullie
verzoeken om dit per mail aan jeugd@survivalbeltrum.nl te sturen / dan wel mensen persoonlijk
aan te spreken.
VACATURE SECRETARIS:
Word jij onze nieuwe secretaris? Als secretaris ben je voornamelijk verantwoordelijk voor het
plannen en organiseren van de bestuursvergaderingen en het uitwerken van de notulen. De
vergaderingen vinden gemiddeld eens in de zes tot acht weken plaats. Daarnaast ondersteun je bij
het aanvragen van vergunningen voor de run en beheer je documentatie in de cloud. Ben je het
gewend om snel en nauwkeurig te werken en wil je graag met ons mensen in en om Beltrum nog
enthousiaster maken voor de survivalsport? Neem dan snel contact met ons op! Kijk voor meer
informatie op www.survivalbeltrum.nl
11 MAART NL DOET:
Op zaterdag 11 maart is er weer de “NL Doet” dag (www.nldoet.nl)
Op die dag gaan we aan de slag met wat opknapklusjes in het survivalbosje en de hindernissen. Het
zou fijn zijn als een aantal ouders ons dan willen helpen met het opknappen van het bosje vanaf
09.00 uur. Dus zet deze datum alvast in je agenda en geef je op, heel graag tot dan!

JSC:
Ook in de survival kennen we een competitie, deze is landelijk en vooral in het Oosten en Noorden.
Deze competitie heet Jeugd Survival Circuit (JSC).
Er zijn 12 wedstrijden per jaar en met minimaal 7 wedstrijden doe je al mee aan de landelijke
ranglijst. Een groot voordeel van een JSC wedstrijd is dat je meer tijd en ruimte bij de hindernissen
hebt omdat er veel minder kinderen meedoen dan aan een recreatieve run. Je loopt altijd tegen
leeftijdsgenoten. Geef je op en doe mee, dan weet je weer waar je voor traint elke zondag!! Een
wedstrijdlicentie kost maar € 10,00 per jaar.
(kijk voor meer informatie op www.survivalbond.nl).
TIGHTS:
Nog een survivalbroek nodig? Dit kan besteld worden na telefonische afspraak bij
Tonny Rooks, tel. 06 -20780784 of via de mail tonny_rooks@hotmail.com
De tights kosten € 20,00 per stuk.
VOORSTELLEN:
Graag willen we een oproep plaatsen aan alle jonge atleetjes, of jullie je even willen voorstellen! We
geven een paar korte vragen waar je zelf antwoord op kunt geven. Zoals naam, woonplaats etc.
Wat zijn je hobby's, welke sporten doe je, welk onderdeel ben je goed in? (bijv. apenhang, sprinten,
balkswings) en wat vindt je moeilijk? Wat vind je van de run in Beltrum (brrrr koud, of keileuk!). En
wat is je toekomstvisie op het gebied van survival? Met heel graag een foto erbij natuurlijk. Zo leer
je elkaar een beetje beter kennen. Het zou superfijn zijn dat je zelf een stukje wil schrijven en wilt
aanleveren per mail, we zien het graag tegemoet!
WEBSITE:
Voor informatie over de survival, wedstrijden, de agenda etc. kunnen jullie terecht op de website
van survival Beltrum www.survivalbeltrum.nl Op de website staat het trainingsschema: welke
trainers zijn er en gaat de training in het bosje wel door of is er iets anders leuks geregeld? Kijk op
de website onder jeugd en dan bij trainingsschema!
Voor vragen en/of informatie kun je altijd contact opnemen met Hilke Goossens,
te bereiken via jeugd@survivalbeltrum.nl of 06-12337520.
………………………………………………………………………………………………………….
AGENDA:
20 februari ’17
Survival Café
11 maart ’17
NL Doet
12 maart ’17
Survivalrun Kootstertille
19 maart ’17
Survivalrun Zeist
26 maart ’17
Survivalrun Wesepe
17 april ’17
Training op 2e Paasdag (i.p.v. 16 april 1e Paasdag)
………………………………………………………………………………………………………….
Vertrouwenspersoon: Marlies Stoteler. Ze is te bereiken per mail marlieskip@hotmail.com
of telefoon 06-10014795.
Groeten namens het bestuur SSB,
Ingeborg Molenveld.

