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Hoe ging het in …… Vollenhove en Groningen?
Afgelopen 2 weekenden vond de run in Groningen en Vollenhove plaats. De eerste
kenmerkte zich traditioneel met veel bagger aan de hindernissen door het dito parcours. In
Vollenhove waren dit jaar de kenmerken van ‘Veno in the Wetlands’ ver te zoeken; geen
regen, geen wind en niet koud. Nat was het wel, want de altijd aanwezige duikers waren
goed gevuld met water.
Op beide plekkern werd door iedereen van jong tot oud, samen of alleen gestreden. Met
mooie resultaten tot gevolg. Hieronder van beide runs de top 10 notering in de diverse
categorieën.
Groningen:
1e

ü Hylke Jonker
ü Aletta Roode & Wietse van Koeveringe

e

5

7 km recreatief jeugd
7 km koppel

Vollenhove:
ü Tom Woollard

2e

JSR 15-17

ü Lenneke vd Heide

5e

KSR (2e 40+)

ü Mareen Hennen

3e

KSR 50+

ü Joanie vd Veeken
ü Ferry Korbach
ü Harry Kooistra
ü Wieb & Lieke Hoogsteen
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BSR klassement
Sinds dit seizoen is de Basis Survivalrun (BSR) actief! De BSR speelt in op de behoefte van de
survivalrunner die wat meer uitdaging zoekt dan hij/zij die vindt in de recreatieve
survivalruns maar voor wie de KSR/MSR/LSR nog net wat te hoog gegrepen is. Een mooie
aanvulling op onze klassementen!
Inmiddels zijn er landelijk ruim 150 survivalrunners die een BSR activatie hebben en in de
BSR mogen uitkomen. Echter zien wij ook dat onbekend onbemind maakt, veel leden zijn
nog niet op de hoogte van het bestaan van de BSR. Vandaar ook nogmaals de informatie
omtrent de BSR. Ga hiervoor naar: https://survivalrunbond.nl/basis-survivalrun-bsr/

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van woensdag 24 november gaat niet door. Wanneer de
maatregelen het weer toelaten, zullen wij zo snel mogelijk met een nieuwe datum komen.
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