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SSB - Nieuws
Februari nieuwsbrief
Het is alweer februari en tijd voor een volgende nieuwsbrief! Met in deze nieuwsbrief de
volgende onderwerpen:
Onderwerp
Alternatieve survivalrun
Afbouw hindernissen run!
Beltrumse Buffel Loop BBL (nieuw!!)
Clinic Jeugd te Jan in 't Touw (Zelhem)
Survivalrun Zelhem!

Datum
06-02-2022
12-02-2022
13-03-2022
20-02-2022
13-03-2022

Voor wie?
Volwassenen en Jeugd
Volwassenen & oudere jeugd
Volwassenen
Jeugd
Volwassenen & Jeugd

Lees over bovenstaande onderwerpen verderop in deze nieuwsbrief

Alternatieve Survivalrun
Bjigaand wat meer informatie over de alternatieve survivalrun van aankomende zondag.
We zijn blij dat velen van jullie je hebben opgegeven!
Verversingsposten
We hebben onderweg twee verversingsposten, te weten 1 op de Bakermat en 1 bij de finish op
met Mariaplein. Hier is water & ranja te verkrijgen. Daarnaast voor de volwassenen nog iets wat
ook bij de Beltrumse run hoort...
Uiteraard is het ook mogelijk je eigen bidon/drinken mee te nemen. Let op! Laat geen rommel
achter in de natuur! Maar dat lijkt ons vanzelfsprekend.
Parcours
We geen aankomende zondag zoveel mogelijk over het bedoelde parcours van de Run. Deze
wordt zaterdag 5 februari uitgelint en deze linten zullen zondagmiddag ook weer weggehaald
worden.
Bijgevoegde parcourskaart, die HIER te downloaden is en op onze website is te zien, is hiervoor
een goede leidraad. Het parcours kan op sommige stukken iets afwijken van de tekening. Ook
zijn uiteraard niet alle hindernissen aanwezig.
Voor begeleiders, het parcours is goed mee te fietsen over de fietspaden / openbare weg.
Kleding
Let op, aankomende zondag wordt het qua weer zeer nat.
Trek jezelf warm aan, en/of zorg dat je mogelijke begeleider iets droog bij zich heeft voor je.
Voor de jeugd, zorg dat wanneer je opgehaald wordt, je ouder er weer tijdig is zodat je niet
onnodig hoeft te wachten.
Jeugdrun
De start is om 09:00uur op de Bakermat. Zorg dat je er tijdig bent! Vooraf zal er een korte
warming up plaats vinden waarna jullie in groepen zullen gaan vertrekken. Er zullen trainers
aanwezig zijn die meelopen en daarnaast zijn er ook veel volwassenen aangemeld als
begeleider.
Ten overvloede, er is dus geen reguliere jeugdtraining!
Hele / halve run
Start is op het Mariaplein. We willen je vragen om zoveel mogelijk op de door jouw opgegeven
starttijd te vertrekken, zodoende is er voldoende spreiding in het parcours.
Tijdsregistratie
Na het lopen vernemen we graag hoelang je er over hebt gedaan. Dit kan door je tijd door te
geven via het volgende formulier, maar leuker is nog wanneer je je gelopen run bijvoorbeeld
openbaar via Strava deelt.
Doorgeven van je tijd kan via het volgende formulier.
Kleedkamers
Voor de hele- & en halve run lopers hebben we kleedkamers beschikbaar gesteld gekregen via
het Sportpark. Gezien de spreiding en de grootte van de kleedkamers zijn ze helaas niet voor
de deelnemers op de jeugdafstand beschikbaar.
Er zijn drie kleedkamers beschikbaar. 2 stuks binnen bij de sporthal en 1 bij de Bisons
(touwtrekkers gebouw).
Sporthal, ingang bij de Tennis gebruiken, kleedkamer 5 & 6.
Kleedkamer 5 voor de dames.
Kleedkamer 6 voor de heren, kleedkamer Bisons is ook voor de heren beschikbaar. Let op!
Indien kleedkamer 6 heren vol raakt (ook qua tassen), ga dan naar de Bisons!
Voordat je vertrekt met lopen zondag is het mogelijk om je tas/jas in de kleedkamers weg te
hangen. Kleedkamers worden niet afgesloten, dus laat er geen waardevolle spullen achter, dan
wel realiseer je dat je dit doet op eigen risico! Je kunt je tas mogelijk ook nog even in de auto
laten wanneer je met de auto komt.
Let op! Wanneer je na terugkomst kort wil afdouchen, trek dan eerst je schoenen even uit
voordat je naar binnen gaat. We willen niet onnodig overlast veroorzaken doordat er een bende
van gemaakt is.
Indien mogelijk nog iets wijzigt, zullen we dat in de whatsapp-groep vermelden!
Kantine
Wat is er nu niet mooier dan om, nadat je je kort hebt afgespoeld, nog even na te praten onder
het genot van een welverdiend drankje. De kantine is hiervoor geopend. Let op, in beginsel
gelden hiervoor de normale Corina-regels die er zijn voor de Horeca, dus QR-code laten zien bij
binnenkomst en mondkapje op wanneer je je verplaatst. Deze mag af wanneer je zit.

12 februari afbreken hindernissen survivalrun
Zaterdag 12 februari gaan we de hindernissen in het buitengebied afbouwen. Dit is een hele
klus en alle handjes die we kunnen krijgen zijn welkom! We gaan er voor om, net als met de run,
het hele buitengebied leeg te krijgen.
Mocht je zaterdag 12 februari tijd en zin hebben, meld je je dan bij iemand van het bestuur of
reageer op deze mail en we brengen je in contact met de afbouwcommissie.
We houden de run voor ons en voor jullie, het afbouwen doen we dus ook gezamenlijk!
Dank alvast voor jullie hulp en assistentie!

Beltrumse Buffel Loop (BBL)
Ja... De Beltrumse Buffel Loop... (BBL)
Wat is de BBL? Dit is een trailrun van 20, 25 of 30 kilometer!
Voor 'oud' Voshaartjes... je kunt dit zien als een soort van
OTT, maar dan in & om Beltrum en georganiseerd door de
SSB.
Wanneer wordt de BBL gehouden? Zondag 13 maart.
Waarom die datum? Valt samen met de survivalrun van Zelhem!? Is ons bekend, we hebben
Zelhem gevraagd of ze de run wilden verplaatsen. Helaas konden ze dat niet. En wij wilden niet
later dan dat weekend organiseren. De natuur is nu nog in rust, maar komt na half maart meer
tot leven. Los daarvan, het organiserend clubje had ook gezamenlijk alleen dat weekend vrij.
Wordt er nog een pauze gehouden tijdens het lopen?
Ja, er zal 1 pauze gehouden worden, ongeveer halverwege. Bij dat pauzemoment komen de 3
groepen dan ook weer bij elkaar.
In een volgende nieuwsbrief meer informatie en opgave.
Voor nu: SAVE THE DATE!

Survivalrun clinic bij JIT
Zondag 20 februari zijn wij met de jeugdgroep door Jan in 't Touw (JIT) uitgenodigd voor een
Survivalrun clinic op hun locatie!
Deze clinic hadden we nog van hen tegoed aangezien de Survivalrun 2 jaar geleden helaas niet
door kon gaan, dit was een geste van hen naar ons toe.
Uiteraard hebben wij die uitnodiging aangenomen voor die dag.
De reguliere training op de Bakermat zal die dag dus vervallen.
Om ook richting JIT aan te geven met hoeveel we komen vernemen we graag of er vanuit jullie
interesse is om die dag, in plaats van in Beltrum, in Zelhem te trainen!
Zouden jullie hiervoor het onderstaande formulier in willen vullen vóór zondag 13
februari?
Dank!
Volgende week meer informatie over de clinic!

Opgave formulier JIT

Survivalrun te Zelhem!!
In 2020 ging de survivalrun van Zelhem op het laatste moment niet door i.v.m. Corona. En ook
in 2021 mochten ze helaas geen run organiseren.
Gelukkig kan de run dit jaar wel doorgaan en wel op 13 maart 2022. Inschrijven is mogelijk via
deze link.
Het zou mooi zijn als hier een grote Beltrumse groep aanwezig is! De Zelhemse Survivalrun is
ideaal om als instaprun te zien.
Let op! Niet alleen voor de jeugd geschikt! Ook voor de volwassene is dit zeker een leuke run
om aan mee te doen!
In 2020 waren er tussen ons en JIT afspraken gemaakt over de verschillende starttijden, we
zullen ook voor dit jaar de contacten warm houden met JIT. Dit zodat we als SSB'rs mogelijk
gezamenlijk kunnen starten.
Belangrijke Extra informatie
Afstanden 5,5 km en 8,5 km. Om individueel aan deel te nemen of aan de groepsrun met 4
personen
Voor de groepsrun zijn op beide afstanden een aantal speciefieke groepshindernissen
opgenomen in het parcours
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen ook deelnemen, mits onder begeleiding van een
(deelnemende) volwassene.
Gezamenlijk starten in grotere groepen mogelijk na overleg met de organisatie
Inschrijfkosten per deelnemer voor deze Survivalrun zijn 12 euro voor de 5,5km run en 14
euro voor de 8,5 km.
Wilt u bij een individuele run graag tegelijk starten met één of meer andere deelnemers,
maak dit dan kenbaar in het vak opmerkingen onderaan het inschrijfformulier door hier de
namen van de samenlopers in te vullen, of bv de naam van uw vereniging. - Voor toegang tot
het terrein cq deelname aan de run zijn de dan geldende coronaregels van toepassing.
niet-SBNleden kunnen deelnemen wanneer ze een daglidmaatschap met de survivalrunbond
aangaan en betalen hiervoor 5.00 euro extra.

Nieuwe (assistent)trainers en hoofdtrainer gezocht!
De jeugdsurvivalrun groep blijft groeien in Beltrum, vandaar dat wij altijd op zoek zijn naar een
aantal nieuwe trainers.
Lijkt het je wat om af en toe een handje te helpen op de zondagochtend en/of donderdagavond
dan horen wij dat graag!
Jeugd hoofdtrainer
Zoals jullie bekend is is Chantal Papen gestopt als hoofdtrainer. Graag zien we hiervoor wel een
vervang(st)er. Dus lijkt het je wat om op wekelijkse basis de trainingen voor te bereiden en
sturing te geven aan de trainingen, kom met ons in contact.
Voor deze functie is er een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
Ook als je geen ervaring hebt met survivalrun, kun je wellicht wat voor ons betekenen. Voor
meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Marcel Banning 06 - 20435260.

Surivalrun Beltrum Tights
Heb je nog geen mooie Survivalrun Beltrum tight, of is de
oude aan vervanging toe?
Zorg dan dat je in contact komt met Sabine Kasteel. Maak dan
even een afspraak met haar. Zie voor informatie onze website!
Kosten van deze broek, € 35 voor de jeugdmaten, € 40 voor
de volwassenen maat.

Vertrouwenspersoon
Onze vertrouwenspersoon is Marlies Stoteler, ze is onder andere bereikbaar per mail en
telefoon.
Zie voor meer informatie over de vertrouwenspersoon en waarvoor je haar kunt benaderen onze
website.

Facebook

Twitter

Survivalrunbeltrum.nl

Instagram

YouTube

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@survivalrunbeltrum.nl toe aan uw adresboek.

