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 Nieuwsbrief juli 2017 
 
Mizomeravondloop 
Volgende week woensdag 5 juli organiseren wij de jaarlijkse Midzomeravondloop. Dit is tevens de 
‘officieuze’ afsluiting van het seizoen. 
Opgeven kan t/m zondag 2 juli. Gewoon invullen op het prikbord of anders een e-mail sturen naar 
voshaar@maximedia.nl. App (met je volledige naam) mag ook, naar Raoul (0654284706). Tevens 
vermelden of men meedoet met het eten s.v.p. 
Frankie’s Bistro verzorgt weer een heerlijke maaltijd na afloop van de loop. Meedoen aan de loop is 
gratis, de kosten voor de maaltijd zijn € 12,50. Betalen op de dag zelf. 
De afstand is 5 kilometer en de deelnemers dienen van te voren de geschatte eindtijd in te vullen. De 
loper wie het dichts bij zijn geschatte eindtijd komt wint. Daarnaast is er dit jaar ook een prijs voor de 
snelste loper. 
Deelnemers dienen zich van te voren te melden in de kantine en krijgen een startnummer, waardoor 
de tijdregistratie wat makkelijker voor ons is. 
We starten met de warming-up om 19.07 en de eerste lopers zullen rond 19.40 uur starten. De 
lopers starten in het verschil de snelste lopers als laatst waardoor (als het goed is) iedereen ongeveer 
gelijk binnen komt.  
Uiteraard wordt er afgesloten met een gezellige avond  
 
De Voshaar bestaat in september 40 jaar. 
Daar gaan we bij stilstaan, als is stilstaan niet het goede woord. 
Er worden verschillende evenementen en activiteiten georganiseerd voor de leden het komende 
jaar, waaronder: 
 

 De 20e Gerrit Kluivers Mémorial in het Franse Charavines op 4 en 5 augustus. Twee dagen 
oriëntatielopen, ATBen, zwemmen, klimmen, kajakken en abseilen in teams van twee 
personen. Men kan zich nog inschrijven.  
https://voshaaroutdoor.com/gerrit-kluivers-memorial/ 
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 De OTT Veur G op zondag 10 december. Op deze datum wordt tevens het 40 jarig bestaan 
gevierd. 
 

 
 

 Naast de specialistische looptraining van Herman IJzerman op maandagavond voor de 
snellere lopers komt er ook een looptraining op een andere avond (bij voldoende 
interesse).Dit wordt waarschijnlijk de dinsdag. Deze training is voor lopers die (nog) niet de 
snelheid hebben om bij de maandagavond te kunnen aansluiten. Deelnemers zullen 
aangemeld worden bij de Atletiek Unie. Na de zomer volgt meer informatie. 

 In september zal er op meerdere momenten een sportgericht krachttrainingprogramma 
worden geïnstrueerd voor de geïnteresseerde leden, zodat men na die instructie 
verantwoordt zelf aan de slag kan in het krachthonk. Deze specifieke krachttraining is gericht 
op survivalrun. Een algemeen krachtprogramma behoort ook tot de mogelijkheden. 

 Vanaf oktober gaan we minimaal twee keer per maand een extra trainingsmoment inlassen 
als voorbereiding op de OTT. Dit zal een gezamenlijke extensieve duurtraining zijn. 

 Crosswedstrijd. Er wordt een 2,5 en 5 km crosswedstrijd georganiseerd door de Voshaar. 
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 Wegwedstrijd. Er wordt een 5 kilometer wegwedstrijd georganiseerd door de Voshaar. We 
proberen om deze te laten certificeren de de Atletiek Unie, waardoor PR’s en ook records 
(wie weet) erkend zullen worden. 

 

 Clubkampioenschap survivalrun. Voor zowel de senioren als de junioren organiseren we een 
clubkampioenschap survivalrun.  
 

 
 

 Voor leden gaan we een natuureducatie programma opzetten. We weten dat er veel 
sporters bij ons trainen met een passie voor de natuur. We willen daar op inspelen door 
middel van een ‘cursus’ voor onze leden. 
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 Specialistische ‘Outdoor’ lessenreeks. Voor de leden gaan we kort durende cursussen 
opzetten op het gebied van o.a. kajakken, sportklimmen en hiken/bergwandelen. 
 

 
 

 Oprichting kajakteam. Voor de wildwaterkajakkers gaan we ‘the legends of the falls’ nieuw 
leven inblazen met meerdere wildwatertrainingen per jaar (en vlakwatertrainingen  op de 
Voshaar)  
https://voshaaroutdoor.com/wildwater-kajakken/ 
 

 We gaan inventariseren of er animo is voor een trainingskamp in Frankrijk, gericht op lopen. 
Heuveltraining dus!  
 

 
 

 

 

Informatie volgt!!! 

 

https://voshaaroutdoor.com/wildwater-kajakken/
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Zomerrooster 
 

Training Laatste training voor de 

zomervakantie 

Start training na de 

zomervakantie 

Maandagavond Survivalrun 10 juli 14 augustus 

Maandagavond looptraining 17 juli 14 augustus 

Dinsdagavondtraining 11 juli 29 augustus 

Woensdagochtendtraining 12 juli 23 augustus 

Woensdagavondtraining Geen stop  - 

Donderdagavondtraining 29 juni 17 augustus 

Zaterdag juniorentraining 8 juli 26 augustus 

 

Uiteraard zijn er wel iedere week nieuwe schema’s voor de survivaltraining. 

 

Voor vrij trainen, hou je aan de tijden en regels aangegeven op de site: 

https://voshaaroutdoor.com/trainingstijden/ 
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