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RUN BY NIGHT combineert licht en keramiek
Op 2 februari belooft de Run by Night een ware happening te worden. Samen met
Gennep Keramiekstad zet Sport- en Speelstraat de Brink in Ottersum een grootse
hardloopwedstrijd op touw. Bij de diverse afstanden staan ‘Verlicht lopen in het
donker’ en ‘Verkeersveiligheid’ centraal.

Dit jaar is er een nieuw parcours, inclusief nieuwe start en finish. De organisatie is volledig in
handen van Sport- en Speelstraat de Brink. „Verlicht in het donker‟ en „Verkeersveiligheid‟ zijn
de hoofdthema‟s tijdens de loop. Het parcours is goed verlicht en het is de bedoeling dat ook
elke loper zorgt dat hij/zij goed zichtbaar is. Zorg dus voor een lampje en/of reflecterende
kleding!
Sjaak Smits van de Speelstraat rept over een Run by Light in plaats van een Run by Night.
”We vinden het schitterend dat Keramiekstad Gennep is aangehaakt. Voor alle deelnemende
lopers hebben we een originele keramieken medaille als aandenken, gemaakt door de
cliënten van Dichterbij in onze eigen Ottersumse pottenbakkerij Bij Koos. En de echte
prijswinnaars gaan naar huis met een echte keramieken fakkel in goud, zilver of brons. De
fakkels zijn gemaakt door keramist Jacobs van Pottery de Tramhalte uit Nieuw Bergen, een
waar kunststukje”, glundert organisator Smits. Dat is allemaal mogelijk door een kleine
bijdrage van de Gemeente Gennep, Keramiekstad. ”Hiermee slaan we een brug naar de
bevolking en de sport vanuit de knipoog keramiek. Met deze fakkels voor de prijswinnaars
geven we – net als het Olympisch vuur – de boodschap door dat Gennep Keramiekstad een
impuls geeft aan de identiteit van onze regio.”
Met deze fakkels wil het bestuur van de Speelstraat de schijnwerper zetten op de sport en de
verlichting. Tijdens de hardloopwedstrijd op 2 februari staat namelijk verkeersveiligheid en
reflectie centraal. “Loop verlicht dat loopt licht”, aldus medeorganisator René van Goethem.
Voor de meest origineel verlichte loper is er een wel heel bijzondere fakkel gemaakt door De
Tramhalte: een fakkel wisseltrofee. Van Goethem praat over 12 x 3 fakkels die te vergeven
zijn, in de drie categorieën Goud, Zilver en Brons. Inschrijven kan gratis en heel eenvoudig op
de website: www.sportenspeelstraatdebrink.nl

Lopers kunnen zich nog inschrijven voor de volgende afstanden:
18 00 uur

400 meter

jongens groep 1-2

18.15 uur

400 meter

meisjes groep 1-2

18.30 uur

400 meter

jongens groep 3-4

18.45 uur

400 meter

meisjes groep 3-4

19.00 uur

750 meter

jongens en meisjes groep 5-6

19.15 uur

750 meter

jongens en meisjes groep 7-8

19.30 uur

2500 meter

dames en heren

20.00 uur

5000 meter

dames en heren

Skate in
Zet het vast in je agenda: woensdag 9 februari is er een open skate instuif op de Sporten Speelstraat. Van 13.00 tot 17.00 uur kunnen kinderen en jongeren de fijne kneepjes
van het skatevak onder de knie krijgen onder leiding van twee gediplomeerde
instructeurs van de Rollerblade Skatebus van Dukino Events.
Iedereen kan zich de hele middag uitleven met skates in de maatserie 28 tot en met 47,
skateboards, waveboards, een snakeboard, een mountainboard, flowboards, microsteps,
shortboards en trikkes. Nu misschien nog abracadabra, maar na 9 februari weet iedereen wat,
waar en hoe over deze boards. Uiteraard zijn er ook voldoende helmen, hygiënische
helmmutsjes, knie-/elleboog- en polsbescherming beschikbaar.
En kun je geen genoeg krijgen van al dat skaten op 9 februari? Geen paniek: de gemeente
Gennep plaatst twee quarter pipes op de Sport- en Speelstraat voor een periode van 6
maanden.

