
Beste deelnemer, 
 
Jij hebt je opgegeven voor de Singelland Family Run. Leuk dat je mee gaat doen. Omdat 
een aantal deelnemers aangegeven heeft de informatie niet ontvangen te hebben stuur ik 
hierbij de informatie nogmaals. Daarnaast bevat deze mail nog drie aanvullingen.  
 

1. Mogelijke wijziging van de route 
 
Afgelopen donderdag kwamen wij erachter dat we mogelijk geen gebruik kunnen maken van 
een brug omdat deze in zijn geheel vervangen wordt. Navraag leerde ons dat het nog 
onzeker is of de brug op zondag weer klaar is. Om die reden hebben we een mogelijk 
alternatieve route bedacht. Hieronder volgen twee afbeeldingen om het te verduidelijken. 
Afbeelding 1 geeft de oorspronkelijke route weer en afbeelding 2 de mogelijke route. Het kan 
dus zijn dat een ronde van de Singelland Run 2650 meter is in plaats van 2500 meter. De 
vijf kilometer zal daardoor mogelijk 5300 meter worden. 
 
Afbeelding 1 

 



Afbeelding 2 

 
 
 

2. Startnummers 
 
Onder deze link is het bestand te vinden met de startnummers en je kunt je nummer afhalen 
vanaf 09.15. Het bestand heeft verschillende tabbladen(per run) en de namen staan 
gesorteerd op alfabetische volgorde. Staat er voor je naam nog geen startnummer dan komt 
dat omdat jij je na de inschrijftermijn nog hebt ingeschreven. Maak je in dat geval geen 
zorgen, er ligt zondag een startnummer voor je klaar.  
 
Zorg er wel voor dat je in ieder geval 20 minuten voor de start in het bezit bent van je 
startnummer en check nogmaals of je je hebt opgegeven voor de juiste run en categorie. We 
vragen je daarnaast om de speldjes na afloop weer in te leveren bij het 
wedstrijdsecretariaat. 
 
 

3. Waar is AV Impala? 
 
Sportlaan 11, 9203 NV Drachten 
  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RpBI5HVNqUwhirkUnkDyus2A8gLdPYqf-HtiCf-AEhw/edit?usp=sharing


Hieronder volgt de informatie die je als inschrijfbevestiging had moeten ontvangen. 
 
 
Om je wat beter te informeren kun je hieronder alle informatie vinden. Zondag 24 november 
is het immers al zover en de verwachting is dat er wederom ruim 500 deelnemers aan de 
start staan. Een fantastisch aantal! 
 
De dagplanning 
 
09.15 uur: Wedstrijdsecretariaat open/afhalen startnummer in de kantine van AV Impala 
10.00 uur: Kidsrun over 800 m voor alle basisschoolkinderen 
10.30 uur: run 1, de 2,5 km voor de brugklas 
10.35 uur: prijsuitreiking kidsrun voor de rode (atletiek)muur 
11.00 uur: run 2, de 2,5 km klas 2 en klas 3 
11.05 uur: prijsuitreiking run 1 voor de rode (atletiek)muur 
11.30 uur: run 3, de 2,5 km voor klas 4, klas 5 en klas 6 
11.35 uur: prijsuitreiking run 2 voor de rode (atletiek)muur 
12.00 uur: run 4 en 5, de 5 km 
12.05 uur: prijsuitreiking run 3 voor de rode (atletiek)muur 
± 13.00 uur: prijsuitreiking run 4 en 5 voor de rode (atletiek)muur 
 
Controleer je eigen gegevens 
 
Omstreeks 22 november ontvang je een e-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. Daarbij is het handig om te weten dat, 
Run 4(gewone 5 km) en Run 5(alleen voor Fun2Run) tegelijk starten. Het is dus belangrijk 
dat je checkt of je bij de juiste run zit, in de goede categorie 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 24 november, vanaf 09.15 uur, kun je het startnummer afhalen bij het 
secretariaat/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 www.mijninschrijving.nl 
 
 
 

http://www.mijninschrijving.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? 
 
Mocht het weer dermate slecht zijn dat het evenement niet door kan gaan dan zullen we 
iedereen proberen te mailen. Mededelingen zullen daarnaast zo snel mogelijk op de website 
schoolbord.info en singelland.nl geplaatst worden. Het kan ook zijn dat we er 
noodgedwongen voor moeten kiezen om later te beginnen. Ook dat proberen we dan op 
eerdere genoemde manieren te communiceren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rinke Hiemstra 
r.hiemstra@singelland.nl 
 

http://schoolbord.info/
http://singelland.nl/

