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Het begon ooit met een groepje vrienden die in het  
kielzog van de slipjacht de eerste survivalrun 
organiseerde. Inmiddels zijn we bijna 30 jaar verder en 
worden er deze editie weer records gebroken met meer 
dan 1200 deelnemers. De survivalrun groeit en wij als 
Stichting Survival Beltrum groeien mee. Ook de komende 
jaren zullen we ons blijven richten op de Lange Survivalrun 
(TSC). Daarbij worden alle deelnemers getrakteerd op 
een uitdagend parcours. Een parcours dat is opgebouwd 
uit robuuste, natuurlijke materialen en dat ieder jaar 
nieuwe elementen bevat. Naast de sportieve prestatie 
staat ook de sfeer hoog in het vaandel. Voor sporters, voor 
vrijwilligers en voor bezoekers moet het een feest zijn om 
de survivalrun Beltrum te bezoeken. We wensen iedereen 
dan ook veel plezier tijdens de Run van Beltrum! 

Mark Ribbers.

Maak van  
uw financiën  
geen survival.
Scharenborg  
is er voor u. 

Als survivaller strijdt Huub Scharenborg 

tegen de elementen. Dat is zijn sport 

waarbij hij tot het uiterste gaat. En zo 

zijn Huub en zijn collega’s ook met hun 

werk bezig. Voor uw verzekeringen, 

bank zaken of hypotheek gaan ze tot het 

uiterste voor de beste oplossing. Betrokken, 

in uw eigen buurt en met de mentaliteit van 

een survivalatleet.

Hassinkstraat 2
7156 LZ Beltrum
(0544) 48 15 41
info@scharenborg-beltrum.nl
www.scharenborg-beltrum.nl

Bank - Hypotheken - Verzekeringen
Scharenborg Beltrum b.v.
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Uitgave:  Stichting Survival Beltrum (SSB) 
Vormgeving: loek & feel 
Fotografie:	 Han	Brinkers	/	SSB 
Oplage:  20.000 
Contact:  info@survivalbeltrum.nl

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de 
survivalrun Beltrum? Kijk dan op: www.survivalbeltrum.nl
	 twitter.com/SurvivalBeltrum
	 www.facebook.com/SurvivalrunBeltrum

Familie 
Schilderinck 

Beltrum
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Elke deelnemer start aan de survivalrun met een nieuw 
t-shirt aan en een rode armband om de pols. Als een 
deelnemer een hindernis niet kan nemen moet hij deze 
overdoen. Lukt het ‘m dan nog niet dan neemt een jurylid 
hem de rode armband af. Dit betekent 2 uur straftijd.  
De deelnemer mag het parcours wel vervolgen, maar een 
goede klassering zit er voor hem of haar niet meer in. 
Daarom is voor elke survivalrunner de wedstrijd  
pas geslaagd als hij gefinisht is met de rode  
armband om!

www.vishandel-eibergen.nlRuiterweg 8 7152 DE EIBERGEN 
www.ecochore.nl
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* Kleuren corresponderen met shirtkleuren

Meester Nelissenstraat 21 • 7156 MA Beltrum
T. 0544 - 481 223 • E info@spilman.nl • www.spilman.nl

Meester Nelissenstraat 21 • 7156 MA Beltrum
T. 0544 - 481 223 • E info@spilman.nl • www.spilman.nl

Survivalmenu:
Schnitzel, patat en rauwkost € 9.50
Sate, patat en rauwkost € 8,50
Erwtensoep/Goulashsoep € 4,95
Tevens bieden wij deze dag een uitgebreid broodjesbuffet. 

Vanaf 16.00 uur DJ BACHIE
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Lange survivalrun wedstrijd 1 t/m 100 09:15 - 09:21 3

Lange run recreatief 101 t/m 300 09:24 - 10:00 3

Lange run recreatief koppel 301 t/m 360 09:24 - 10:00 3

Junioren middellange run 401 t/m 460 10:03 - 10:06 3

Middellange run recreatief 801 t/m 1150 10:10 - 12:30 5

Middellange run recreatief groep 1201 t/m 1290 10:10 - 12:30 5

Jeugd 13-14 jaar 501 t/m 560 11:52 - 12:02 5

Jeugd 10-12 jaar 601 t/m 700 12:07 - 12:27 5

Jeugd SSB 8-9 jaar  701 t/m 720 12:32 - 12:32 -

CATEGORIE STARTNUMMERS STARTTIJD   STARTGROEP 
    (van - tot) (elke x minuten)

Lange survivalrun 10:10 11:50 12:44 13:40 16:00 

Middellange Survivalrun 12:34  14:16  16:00 

Junioren 12:34  14:16  16:00 

Jeugd 12:35  13:45  14:30

CATEGORIE START  1/3 1/2  2/3  FINISH   



De Beltrumse survivalrun kent 492 vrijwilligers.  
En daar zijn we gek mee, want zonder vrijwilligers is er 
geen survivalrun mogelijk. Onze vrijwilligers gaan op 
zondagmorgen naar hun post met een goed gevulde 
tas. Deze tas bevat de volgende zaken: lunchpakket, 
consumptiebonnen, aanbiedingen van bedrijven en een 
kadootje. Op hun post aangekomen krijgen ze van ons 
koffie	en	hamburgers.	“Nu	hebben	we	een	wachtlijst	aan	
deelnemers in Beltrum. Maar we willen een wachtlijst 
aan vrijwilligers krijgen”, zegt Jose Heutink die over de 
vrijwilligers	gaat	.	“We	gaan	onze	vrijwilligers	zo	goed	
verzorgen dat ze zich met hele groepen komen melden. 
Zoals familieleden, vriendengroepen en bedrijven.  
Net als bij de Zwarte Cross”.

Foto: Ellen Nijenhuis
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Het parcours van de survival loopt over de grond van 
42 landeigenaren. Dit varieert van boeren, burgers en 
organisaties als Het Waterschap, De Stichting Kerkepaden 
en Staatsbosbeheer. Allen verlenen elke keer weer hun 
medewerking. Besef dat wanneer je over het parcours 
loopt, dat je dan te gast bent bij een landeigenaar.  
Laat daarom geen rommel achter! Dank u wel.

Er liggen gratis kaarten voor u klaar met daarop de 
fietsroute	en	de	autoroute.	Met	de	fiets	is	het	parcours	
het	best	te	volgen.	De	fietsroute	loopt	namelijk	dicht	langs	
de	hindernissen.	De	kaarten	met	daarop	de	fietsroute	en	
autoroute zijn verkrijgbaar bij café Dute, café Spilman en 
in	de	tent	bij	start	en	finish.Op	internet	is	het	parcours	 
en de hindernissen ook te volgen. 
Kijk hiervoor op www.survivalbeltrum.nl

aandacht voor 
jouw verhaal

Alles over de Survival Run Beltrum 
vind je in onze kranten en op onze nieuwssites.

(0544) 80 10 10    info@achterhoeknieuws.nl  
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Dute, cafe en cafetaria
 • geopend van 9.00 uur tot 24.00 uur 
	 •	de	hele	dag	koffie,	warme	chocolademelk 
 • soepen en warme maaltijden.

tent mariaplein
 • geopend van 9.00 uur tot 16.00 uur 
 • broodjes worst en hamburger 
	 •	koffie	en	dranken.

spilman
 • geopend van 7.00 uur tot 24.00 uur 
	 •	de	hele	dag	koffie	en	broodjes	buffet 
 
speciaal survival menu:   
 • schnitzel - patat - rauwkost 
 • sate - patat - rauwkost  
	 •	erwtensoep/goulashsoep

Cateringwagen bij de fietsbrug
 • geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur 
	 •	koffie	en	warme	chocolademelk 
 • broodjes bal gehakt en knakworst 
 • soep

www.fietsenkanoverhuur.nl
Tel. 0545-431626
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Logi Concept bv is toegetreden tot de groep 
hoofdsponsors van de survivalrun Beltrum. Het bedrijf van 
Marcel Nijenhuis en Joep Brinkers is gevestigd in Eibergen. 
Het is succesvol door een uniek product. Zij ontwikkelen, 
fabriceren	en	verkopen	namelijk	transportsystemen	/
lopende banden met jarenlange levensduur, zonder 
onderhoud. Dat is bijzonder in deze branche.  
“Er	zijn	veel	overeenkomsten	met	de	survival”,	zegt	Marcel	
Nijenhuis.	“Ook	het	idee	van	onze	transportbanden	is	in	
Beltrum geboren. Ze kunnen goed tegen de kou en zijn 
bovendien hitte bestendig. Net als de survivalatleten. De 
belangrijkste overeenkomst is dat onze transportsystemen 
niet opgeven in moeilijke omstandigheden. Komende 
zomer staat een internationale beurs in Düsseldorf 
gepland, daar promoten wij ons met foto’s van de survival. 
De survival van Beltrum, het gezicht van Logi Concept”. 

www.logiconceptbv.nl

LOGI CONCEPT
Low Friction Conveying

speciale survivalrun  

aanbiedingen!
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Enkele weken na de survivalrun Beltrum wordt het 
zogenaamde survival café gehouden. Hier krijgt iedereen 
de gelegenheid om zijn ideeën naar voren te brengen over 
de afgelopen run en over de toekomst van de survivalrun 
van Beltrum. Het is altijd een gezellige avond met 
organisatoren, deelnemers, ouders en vrijwilligers.

Binnenkort is er weer een survival café en wel op
maandagavond 20 februari om 20.00 uur bij ‘t 
Noasman. ‘t Noasman is gelegen aan Meenweg 4  
in Beltrum. Noteer deze datum alvast in je agenda!

Onder begeleiding van 
dweilorkest Valse Loch vindt 
de prijsuitreiking van de 
volwassenen, de jeugd en de 
kinderen plaats vanaf 16.00 uur 
bij Spilman. Daarnaast krijgen 
alle kinderen een medaille  
bij de finish.

www.autobedrijfnijhuis.nl

Wilfried te Woerd 
Bosbouw en  

Dienstverlening 
Beltrum
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De survival liefhebbers wordt met klem verzocht om voor 
de wedstrijd niet	op	het	parcours	te	komen.	“We	zijn	te	
gast op het terrein van de grondeigenaren en we willen  
de contacten graag goed houden,” aldus het bestuur  
van de Survival Beltrum.
“Het	kwam	in	het	verleden	regelmatig	voor	dat	
deelnemers alvast het parcours gingen verkennen.  
De ervaring leert dat grondeigenaren daar niet blij  
mee zijn. We rekenen op jullie medewerking”.

Sporters die op de dag van de Beltrumse survivalrun 
spulletjes zijn kwijtgeraakt, kunnen hiervoor terecht bij  
Jan Bouwmeesters telefoon 0544 - 481200. Jan verzamelt 
de shirts, trainingspakken, schoenen en andere spulletjes 
die zijn blijven liggen.

2322



De survivalrun in Beltrum groeit als kool. En dat komt o.a. 
door de toenemende belangstelling van de jeugd.  
Elke zondagmorgen trainen zo’n 80 kinderen in ons eigen 
‘survivalbosje’ aan de Damweg in Beltrum. De training is 
verdeeld over 2 leeftijdsgroepen. De jongste groep van 
8 jaar tot 12 jaar begint om 09.00 uur met de training. 
De 2e groep varieert in leeftijd van 12 jaar tot 16 jaar. 
Zij trainen om 10.00 uur. Bij elke training zijn altijd drie 
ervaren trainers aanwezig om de kinderen te begeleiden. 
Kom gerust eerst een kijkje nemen. We houden echter een 
winterstop voor nieuwe leden.  
Per 1 april zijn nieuwe leden weer welkom op onze training. 
Kijk voor meer informatie op www.survivalbeltrum.nl
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• 20 kilometer touw wordt gebruikt

• 35 bouwers vanaf half november aan het parcours bouwen

• 1000 boomstammetjes beschikbaar zijn voor hakken en zagen

• 18 netten zijn opgehangen

• 492 vrijwilligers helpen om alles in goede banen te laten lopen

• 61 hindernissen zijn gebouwd

• Alle hindernissen minimaal in 4-voud of 5-voud zijn

• 12 kilometer roodwit lint wordt gebruikt

• 150 bomen en palen als hindernis worden opgehangen
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Mijn naam is Esmee Boksebeld, ik ben 9 
jaar en woon met mijn vader, moeder en 
zusje in Eibergen. 
Ik doe nu 2 jaar aan survival in Beltrum 
en dit vind ik erg leuk. 
Mijn hobby’s zijn survival, dansen, 
volleyballen, buitenspelen en knutselen.
De sporten die ik beoefen zijn: survival en 
volleybal. Het onderdeel van de survival waar 
ik het beste in ben is het daknet, balkenbrug, 
swingover en apenhang over het water. 
Het moeilijkste vind ik het dikke touw en de 
Spaanse ruiter.
De survival run in Beltrum vond ik erg leuk om 
te doen. Mijn toekomstvisie is: leren om alle 
hindernissen goed onder de knie te krijgen en  
veel leuke wedstrijden te lopen.

Hallo Allemaal, 
Ik ben Finn Groot Zevert en ben 10 jaar. 
Ik woon aan de Regenkamp in Beltrum 
samen met mijn vader en moeder  
(Eddy en Corina), met mijn zus Isa en mijn 

broer Sem en onze hond Happy. 
Ik zit in groep 6 van de Sterrenboog. 
Ik zit nu 1 jaar op de survival  
en vind het ontzettend leuk. 
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Marcel Stroet en zijn  
vrouw Mirjam zijn geboren  
en getogen in Beltrum.  
Samen met hun kinderen  
bouwden ze een mooie  
bakkerszaak op in Neede.  
Maar toen ze de gelegenheid  
kregen zich ook in Beltrum te vestigen, aarzelden ze geen 
moment. Ze kochten een winkelpand aan de rand van 
het survivalrun parcours. Geen wonder dat Bakker Stroet 
meteen sponsor werd van de survivalrun in Beltrum.  
“Die	survivalleu	mot	toch	ok	ett’n”,	aldus	Marcel	Stroet	 
in onvervalst Beltrums.

Stichting Survival Beltrum dankt alle  
landeigenaren voor het beschikbaar stellen  

van hun terrein. Zonder hen geen survivalrun!
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