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Eerste 100 aanmeldingen zijn binnen
Met het succes van vorig jaar nog haarscherp op de korrel hebben de eerst 100
ervaringsdeskundigen zich inmiddels ingeschreven voor de Survival Run Part II voor
zondag 7 oktober aanstaande. De Survival Run is een van de twee grote events welke
Sport en Speelstraat De Brink jaarlijks op touw zet. Vorig jaar mikte de organisatie op
150 deelnemers. Dat aantal zal in 2012 ruimschoots overvleugeld worden.
Op 7 oktober zullen een paar honderd mensen, jonge
ouderen en oudere jongeren, volwassenen en oudere
jeugd om de eeuwige roem strijden. Het parcours van
bikkelen en strijden tegen de elementen van de
natuur voert vanuit de Speelstraat door het Niersdal.
Daar zullen de deelnemers op over en langs de
snelstromende rivier de Niers allerlei hindernissen
trotseren. Hier zal de echte survivallaar onder ons zo
snel als mogelijk moeten rennen vliegen duiken,
vallen en weer opstaan. Het prachtie parcours van ca 5 km voert door het Niersdal naar
klooster Maria Roepaen. Van daaruit vaart de groep met individuele kajaks en kano's terug
naar Ottersum.
Extra categorie
Dit jaar koos de organisatie ervoor om een extra categorie in het leven te roepen. Naast de
individuele lopers zijn er duo's en quattro's. Je kunt je dus individueel en als groepje van 2 of
4 inschrijven. Dit jaar komt daar de categorie Ouder - Kind bij. Voor elke categorie zijn er
prijzen beschikbaar welke in een mooie bekerkast niet zouden misstaan.

Snel inschrijven: nog krap 365 uur
Over krap 365 uur is het zover. Op zondag 7 oktober 12 uur start de unieke Survival Run. Op
zaterdag om 12 uur staat alle belangrijke informatie en jouw starttijd en nummer op de site
www.sportenspeelstraatdebrink.nl.
Vrijwilligers gezocht!
Dit jaar belooft het outdoor event nog groter te worden dan de editie 2011. Hierbij wordt de
Sport en Speelstraat geholpen bij het opbouwen van
de hindernissen en het uitzetten van het parcours door
de kanjers en echte bikkelaars onder ons: Seven Hills
Survivalclub uit Groesbeek.
De organisatie heeft dit jaar 2 codewoorden:
VEILIGHEID VOOROP. Betekent dat er dit jaar ook
extra vrijwilligers nodig zijn. Met name tijdens de run
zelf, op zondag van 1100 tot ca 16 uur. Bij elke
hindernis staan 2 vrijwilligers om de lopers te begeleiden en het parcours in goede banen te

begeleiden. We zoeken nog vrijwilligers die willen posten. Meld je aub aan op de site
www.sportenspeelstraatdebrink.nl
Kado voor alle vrijwilligers: Fantastische Feestavond
Omdat de Sport en Speelstraat regelmatig een beroep doet op vrijwilligers, willen we ook iets
terugdoen. Naast eeuwige roem, en het feit dat je met jouw bijdrage ons dorp leefbaar en leuk
houdt, krijg je dit jaar iets lekkers terug voor jouw inzet als vrijwilliger. Dit najaar organiseren
we een Fantastische Feestavond voor alle vrijwilligers - uiteraard ook de Club van 31 - die
afgelopen jaren ervoor gezorgd hebben dat de
Speelstraat een succes kan blijven. Schrijf je dus
snel in op www.sportenspeelstraatdebrink.nl
Abseilen van orenhoge klimwand voor jongere
jeugd
Om dit jaar de jongere jeugd onder de 10 jaar ook
tegemoet te komen hebben we iets spectaculairs
opgezet, passend bij het idee van de Survival Run
Outdoor Experience. Het gespecialiseerde bedrijf Rongen Actief zal op zondag tijdens de Run
een torenhoge klimwand van wel bijna 10 meter opzetten op De Brink. Onder begeleiding
kunnen jong en oud hier in gezekerde en beveiligde spullen onder professionele begeleiding
abseilen. Mis dit niet.
Sport en Speelstraat op Twitter
Volg het jongste nieuws ook op Twitter via @SportdeBrink. Please retweet!

