
 

 

Beste deelnemer,  

Jij hebt je opgegeven voor de Singelland Family Run. Om je wat beter te informeren kun je hieronder 

alle informatie vinden. Komende zondag is het immers al zover en de verwachting is dat er ruim 500 

deelnemers aan de start staan. Een fantastisch aantal!  

De dagplanning 
 

09.15 uur: afhalen startnummer in de kantine van AV Impala 

10.00 uur: run 1, de 2,5 km voor de brugklas 

10.30 uur: run 2, de 2,5 km klas 2 en klas 3 

10.35 uur: prijsuitreiking run 1 voor de rode (atletiek)muur 

11.00 uur: run 3, de 2,5 km voor klas 4, klas 5 en klas 6 

11.05 uur: prijsuitreiking run 2 voor de rode (atletiek)muur 

11.30 uur: run 4 en 5, de 5 km  

11.35 uur: prijsuitreiking run 3 voor de rode (atletiek)muur 

± 12.30 uur: prijsuitreiking run 4 voor de rode (atletiek)muur 

 

Controleer je eigen gegevens 

Aan het eind van de week ontvang je een mail met de startlijsten. Hierin staat ook je startnummer. 

Om ervoor te zorgen dat de uitslagverwerking en de prijsuitreiking goed gaat, vragen we je om de 

gegevens zorgvuldig te checken. Alle namen moesten we handmatig invoeren in een systeem en 

daarbij is het natuurlijk mogelijk dat we een foutje hebben gemaakt.  Daarbij is het handig om te 

weten dat, Run 4 en Run 5 tegelijk starten. Het is dus belangrijk dat je checkt of je bij de juiste run 

zit, of je in de goede categorie zit en je geslacht moet natuurlijk kloppen. Hebben we een fout 

gemaakt? Wijzigingen kun je bij het ophalen van je startnummer doorgeven.  

 

 



 

Ophalen startnummer 

 
Op zondag 25 november, vanaf 09.15 uur, kun je het startnummer afhalen bij de inschrijftafel. Deze 

zal in het clubgebouw van AV Impala staan. Afhankelijk van de duur van je warming up mag je eerder 

of later komen maar iedereen moet uiterlijk 20 minuten voor de start in bezit zijn van het 

startnummer. Deze moet je dragen op borst/buik en moet zichtbaar zijn tijdens het lopen. De 

tijdregistratie werkt namelijk niet of niet goed als je het draagt onder je jasje o.i.d. 

 

Uitslagen 

 

Na afloop van deze dag zijn de uitslagen te vinden op uitslagen.nl.  
 

Parkeren 
 

Parkeren kan natuurlijk aan de sportlaan. Komt je op de fiets? Zorg dan dat je je fiets netjes en 

correct neerzet. De toegang moet vrij blijven en mensen moeten ook weer weg kunnen komen.  

 

Start uitstel of afgelasting! Hoe communiceren we dat? 
 

De weersvoorspelling is alweer wat positiever dan afgelopen weekend en er is dus vooralsnog geen 

sprake van uitstel of eventuele afgelasting. Mocht dat onverhoopt toch het geval zijn dan proberen 

we iedereen te mailen. Mededelingen zullen daarnaast zo snel mogelijk op de website 

schoolbord.info en singelland.nl geplaatst worden.  

Tot slot 

 
Nog veel succes met de laatste voorbereidingen, niet te hard meer trainen en tot komende zondag 

bij AV Impala aan de sportlaan in Drachten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rinke Hiemstra 

r.hiemstra@singelland.nl 

 

http://uitslagen.nl/
http://www.avimpala.nl/

