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BOVEN-LEEUWEN- Door slootjes baggeren, over hinderpissen klauteren en vol blubberspatten over de finish repüen,
toegejuicht door honderdenldjkers, dat is de Survivalrun. Het
Piet van Beemplein is 27 juni het kloppend hart van het dorp.
Nieuw dit jaar is dat de deelnemers een chip voor de tijdwaarneming bij zich dragen.
Medeorganisator René den
Biesen vertelt: "Het parcours
lijkt op dat van vorig jaar, de
chip is de grootste vernieuwing. Door het gestegen deelnemertal was met de hand de
tijd registreren vrijwel ondoenlijk geworden, dankzij de moderne techniek wordt dit een
stuk makkelijker.De chip is wel

kwetsbaar,.daarom dragen de
lopers hem om de pols en niet
aan de schoenveter, want water
en modder verdraagt het printplaatjeniet:'
De Survivalrun biedt wedstrijdlopers een sportieve uitdaging,
maar is vooral ook bedoeld
voor recreatieve deelnemers
van alle leeftijden. "Er is een,
wedstrijdklassement en dat
wordt door de lopers serieus
genomen, maar de run moet
breed toegankelijk zijn. Ook recreanten kunnen het parcours
volbrengen. Het strekt zich over
ongeveer 7,5 kilometer uit en
bevat zo min mogelijk asfalt.
De jeugd rent zo'n 2 kilometer.
.

De Kidsrunpakt een deel van
het traject van de volwassenen
mee, compleet met klimhindernissen, sloten en blubber.
Voorheen gebruikten we allerlei
opblaastoestellen voor de Kids~.

ter hollen en dus moeten ze nu
een paar 'echte' hinderniss~n

bedwingen:'

,.

De organisatie merkte dat ;wat
oudere deelnemers in het klassement geen rol van betekenis
meer speelden. De jongere atrun, maar de jeugd wil ook door leten namen de topposities in.
het gras banjeren, door het wa- "Dat was wel jammer, want het
stimuleert oudere lopers juist
om mee te doen als ze nog goed
voor de dag kunnen komen.
Vandaar dat we een categorie
voor veertig-plussers in het
leven hebben geroepen. SP9rters met al wat jaartjes op de
teller kunnen nu toch strijden
om een topnotering. Tegen de
jonge hond!'(n leggen de meesten h~t af,maar tussen leeftijdsgenoten kan' een interessante
competitie ontstaan:'
De website van de Survivalrun,
www.survivalrun.info. zorgt er. voor dat het evenement deelnemers uit alle windstreken van
het land trekt. "Er komen
zelfs lopers uit 'Friesland.
De site is tevens ook
Ir
de makkelijkste manier voor mensen
om zich in te schril",
.

ven. Een telefoontje.
naar mij mag ook,
0487- 591002. Hoewel

.

er zo'n 150vrijwilligers.
uit eigen dorp bij de :
Survivalrun betrokken i
zijn,bUjven er gelukkig
nog Boven-Leeuwenaren
over om mee te doen en om
de atleten aan te moedigen:'

