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NIEUWSBRIEF   

 

Nr. 31 , 6 dec. 2016 
 

Keppelrun 
 
Wij zijn reeds gestart met de voorbereidingen voor de 10e Keppelrun  op zondag 11 juni 2017. 

Een jubileum loop ! Wij hebben van allerlei plannen om er een mooi spektakel van te maken.  

Niet alle plannen zijn uitvoerbaar, dat realiseren wij ons, maar de voorpret maakt het nu al leuk. Zet 

deze datum dus in je agenda of je nu een hardloper, een vrijwilliger of een toeschouwer  bent.  

 

Met de 10e Keppelrun in het vooruitzicht zijn wij eens gaan brainstormen over de toekomst van de 

Keppelrun. Waarbij wij geconcludeerd hebben dat: 

- we trots mogen zijn op de succesformule van de Keppelrun, een gezellig kleinschalig (familie) 
evenement met een mooi afwisselend parcours. 

- we de Keppelrun goed op de kaart hebben gezet.  
- we gegroeid zijn van 200 naar 1000 deelnemers 
- de Keppelrun niet meer de enige loop is in juni in deze regio en dat er inmiddels meerdere 

lopen om ons heen georganiseerd worden. 

- het aantal deelnemers tussen de 900 en 1000 blijft hangen 
- de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers stijgt 
- de cursus voor de verkeersregelaars op de computer voor een groot aantal oudere vrijwilligers 

steeds lastiger wordt. 

- er achter de schermen steeds meer gebeurt en dat dit het nodige vergt van het kernteam 
- het kernteam uitgebreid zal moeten worden. 
- er echter zes van de acht mensen van het kernteam stoppen na de 10e Keppelrun.  
- het samenstellen van een nieuw kernteam niet mee zal vallen 
- er wel een goed draaiboek is, maar ervaring en kennis hiernaast onmisbaar zijn.  
- we moeten vernieuwen om aantrekkelijk voor sponsoren en lopers te blijven 
- het sponsorcontract met de Aviko is afgelopen 
- het vinden van (grotere)sponsoren en sponsoren met een meerjarig contract steeds moeilijker 

wordt 

- dat we het inschrijfgeld laag willen houden, maar dat de kosten stijgen. Sponsoren zijn dus 
hard nodig 

- we een naam hoog hebben te houden 
-  

Alles op een rijtje zettend hebben wij na rijp beraad en na overleg met het bestuur van de 

Hessenrijders de moeilijke beslissing moeten nemen om te stoppen op een hoogte punt.  

De 10e Keppelrun zal de laatste zijn, hoezeer ons dit ook spijt. Daar maken we dan wel iets heel 

moois van met zijn allen.  

 

Het kernteam bestaat uit:  

Irma van Hof          : algemeen coördinator en organisatie Hessenhal     stopt 

Ester Fopma            : secretariaat 

Jeannet Gosselink   : sponsoring en PR                 stopt  

Dick Smit         : sponsoring en financiën                stopt  

Henk Veeneman     : parcours                                                                           stopt 

Jan Ponstijn              : parcours 

Dirry te Kiefte          : jeugdloop                                                                         stopt 

Liesbeth van Leeuwen   : wedstrijdsecretariaat                                               stopt 

 

Diegenen die stoppen na de 10e Keppelrun hebben het allemaal met heel erg veel plezier gedaan. 

Zij wisten niet van elkaar dat ze na de 10e loop willen stoppen, tijdens de brainstorm sessie is dit naar 

voren gekomen.  

http://www.hessenrijders.nl/
http://www.hessenrijders.nl/
mailto:hessenrijders@live.nl
mailto:hessenrijders@live.nl


 

                                                            www.hessenrijders.nl 
hessenrijders@live.nl 

 

Voor slechts € 5,00 p.p. schaatsen op Flevonice ! 
 

Ons inmiddels traditionele schaatsuitje naar Flevonice is gepland op zondag 8 januari 2017.  

 
Nadere bijzonderheden 
Verzamelen Hummelo    :zo 8 januari 2017  9.00 uur op de parkeerplaats               
                             bij OBS De Woordhof, Keppelseweg 56  
Aankomst Flevonice       :circa 11.00 uur. Verzamelen bij de kassa. 
Vervoer                :eigen auto, voor vertrek wordt bekeken of er gepoold 
                                         kan worden.  
Entreekaarten                 :worden bij de kassa door een bestuurslid verstrekt. 
Vertrek Flevonice           :op eigen gelegenheid. 
 
Kosten  
Voor degenen die in het bezit zijn van een geldige lidmaatschapskaart zijn de kosten slechts € 5,00 p.p. 
Voor niet-leden en introducés zijn de kosten € 10,00 p.p. 
Contante betaling aan een bestuurslid dient vooraf te geschieden bij het vertrek op 8 januari. 
Brandstofkosten per auto kunnen onderling gedeeld worden. Betaling zelf regelen met de chauffeur.                                
 
Aanmelding  
Is niet noodzakelijk. Wij hopen op een grote groep enthousiaste schaatsers.  

 
Samen schaatsen, ja gezellig. 

 
Voor vragen en/of nadere info kunt u contact opnemen met Irma van Hof  
tel. (0314) 381861 of i.vanhof@planet.nl 
 
Mocht er natuurijs zijn op 8 januari dan gaat de trip naar Flevonice NIET door.  
 

Vrijwilligersavond 
Het was weer ouderwets gezellig. We hebben teruggekeken, stil gestaan en vooruit gekeken. De neuzen 
staan weer dezelfde kant op. We zijn (bijna) klaar voor een ijsperiode. Bij het zien van de beelden van 
vorige ijsperiodes kregen we er allemaal weer zin in. Wil je je als vrijwilliger inzetten en heb je je nog niet 
aangemeld dan kan dat alsnog. Stuur een mailtje naar hessenrijders@live.nl een aanmeldingsformulier 
vind je op de website (home, lid worden) of bel met Lia Baars 0313 479562 
 

Hessenhal 
Er is weer een sprankje hoop dat de Hessenhal open kan blijven. Er hebben zich meerdere mensen 
gemeld om mee te denken en mee te werken. Maar…er zijn nog meer vrijwilligers nodig. We hebben 
allemaal onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de Hessenhal open te houden. Meer info of je 
aanmelden kan via info@hessenhal.nl 
 

Clubblad 
Het volgende clubblad verschijnt begin januari. De redactie weet iedere keer weer het blad met leuke 
artikelen te vullen. Een bijdrage van de leden is altijd welkom. Heb je een leuk of interessant artikel of heb 
jezelf iets leuks meegemaakt schroom niet om dit naar de redactie te sturen. Kopie kan gestuurd worden 
naar s.visser52@chello.nl 
 

Skeeleren en wintertraining in de Hessenhal 
Iedere zondagmorgen van 10.30 – 11.30 uur is er skeeleren voor volwassenen en de oudere jeugd in de 
Hessenhal in Hoog-Keppel. Er is al een klein groepje enthousiastelingen onder leiding van een van de 
trainers gestart , maar er kunnen er nog veel meer bij ! Kom vrijblijvend eens kijken of doe gewoon een 
keer mee. Voor de jeugd is er op donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur skeeler les.  
Wil je aan je schaatsconditie of wintersportconditie werken, doe dan op dinsdagavond van 20.00 – 21.00 
uur mee met de zaaltraining o.l.v. Wim van Hof. Ook hier geldt: kom vrijblijvend kijken of meedoen.  
Er staat meer info op de website. 
 
Wij wensen iedereen een goede afsluiting van het jaar en een gezond en sportief 2017. 
Graag tot ziens op de ijsbaan in de Flevopolder en/of in Laag-Keppel (?) 
 

Het bestuur 
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