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 Nieuwsbrief November 2017 
 
 
De Voshaar bestaat 40 jaar. 
Dit vieren we met het gehele Voshaar Team op zondag 10 december. 
Voshaarleden (senioren), cursisten en studenten zijn welkom! 
Wel even aanmelden, d.m.v. inschrijven op het prikbord in de Voshaar kantine, voor 2 december. 
Zodat we weten hoeveel mensen er ongeveer komen. 
Het feest start om 15.30, na de OTT (Ontberings Trainings Tocht) en duurt tot….tja…we zien wel… 
Voor dit feest vragen we een ‘vrije gift’(er staat dan wel ergens een bak of ton waar je iets in kan 
gooien ) 
De afstanden van de OTT zijn dit jaar 10-25-30 en 30-40 km   
De 10 km vertrekt om ongeveer 12.00 uur bij de Voshaar (exacte tijd volgt) de andere afstanden om 
09.00 uur. We zijn dag rond 13.00 uur op de Voshaar. Voorlopers bepalen het tempo met de OTT. 
Men loopt in 3 groepen vanaf het droppunt cross-country terug naar de Voshaar. Onderweg zijn er 2 
pauzes met koffie, thee en eten. Deelname is alleen voor leden en gratis. Wil men een 
stamppotmaaltijd na de tijd dan zijn de kosten € 8,- pp 
Ook voor de OTT kan men zich inschrijven op het prikbord in de kantine, voor 2 december. Kan men 
een uur of 10 km aan één stuk hardlopen, dan is in principe de 25 km haalbaar. 
Voor de jeugd organiseren we een survivalkamp aankomend voorjaar,  ivm het 40 jarig bestaan, 
meer info hierover in een volgende nieuwsbrief. 
 

 
 

 

Start looptraining op dinsdag 5 december 

 

Bij voldoende gegadigden starten we dinsdag 5 december met een 2
e
 loopgroep, naast de 

loopgroep van Herman IJzerman op de maandag. Eerder is er aangekondigd dat we hiermee 

op 28 november zouden starten, sorry. 

Deze training bestaat uit de reguliere (iets kortere) w-up (die ook gewoon voor de 
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survivalsporters is), een gedeelte loopscholing / looptechniek en een gedeelte specifieke 

looptraining. De training zal duren tot ongeveer 20.15 uur (soms wat korter, soms wat langer).  

De training is geschikt voor sporters voor wie het tempo op de maandag wat te hoog ligt. 

Tot aan het nieuwe jaar is deze training vrijblijvend en gratis en kunnen leden dus kosteloos 

aansluiten om te kijken of het bij hen past.  

Per 1 januari worden de deelnemers aangemeld bij de Atletiek Unie (Voshaar Outdoor SEC) 

en zijn er (afhankelijk van het abonnement) kosten verbonden aan deze training (informatie 

binnenkort op de website). Mensen die zich al aangemeld hebben voor de trainingen voor dit 

jaar krijgen deze informatie voor het eind van het jaar ook via e-mail. 

Sporters zullen geacht worden om naast deze training nog minimaal één looptraining extra uit 

te voeren, thuis of op de Voshaar. Hierover zal ik de adviseren d.m.v. een wekelijks schema 

via e-mail. 

Aanmelden voor de eerste training via voshaar@maximedia.nl met een CC naar 

voshaaroutdoor@gmail.com (aanmelden voor 2 december). 

Men kan ook nog instappen op 12 december en op 19 december.  

Op 19 december zal ik ook een korte presentatie (of gewoon uitleg ) houden over de 

dinsdagavondtraining. Wat, hoe, wanneer niet (en waarom) Deze uitleg zal starten rond 20.30 

uur. 

Daarna is het kerstvakantie met een aangepast trainingsrooster.   

 

Maandag 11 december is er GEEN training 

 

In december volgt een nieuwe nieuwsbrief met informatie over het rooster tijdens de 

kerstvakantie. 

Tevens zal er dan ook meer informatie beschikbaar zijn over:  

1- de nieuwe trainingen op de donderdagavond betreffende allerlei Buitensporten als 

kajakken, wand klimmen, boogschieten en oriëntatie (kaart, kompas, GPS) . Deze trainingen 

starten in het nieuwe jaar, waarschijnlijk in februari. 

2- Het Voshaar kajakteam ‘the Legends of the Falls’. Trainingen in Nederland en het 

buitenland. 

3- Gerichte krachttraining voor survivalsporters. 

8- Kamp voor de jeugd ivm het 40 jarig bestaan. 

3- Voshaar clubkampioenschap survivalrun junioren en senioren 

4- Het natuur educatie programma voor Voshaar leden waar we in 2018 mee gaan starten. 

5- Voshaar cross kampioenschap 3 en 6 km voor junioren en senioren. 

6- Voshaar 5 km wegwedstrijd 

7- Trainingskampen in Frankrijk  

 

 

Namens het Voshaar Team, 

 

Raoul 
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