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Inschrijven nog mogelijk! 

15e editie van de Marikenloop, Pink Party Park  
Dames opgelet, ladies only: 
Marikenloop 2017: het sportieve feestje dat je niet wilt missen! De organisator gaat namelijk enkele wijzigingen 
doorvoeren waardoor het feestje NOG grootser wordt dan voorheen.    
Nieuw in 2017:  
In 2017 wordt een nieuwe afstand aan het programma toegevoegd. Naast de vertrouwde 5 en 10 kilometer kun je deze 
keer ook deelnemen aan de 7,5 kilometer. De parcoursen worden iets anders dan de afgelopen jaren. Start en finish liggen 
in park Brakkenstein en na een aanloop door de wijk Brakkenstein duiken alle afstanden het bos van Heumensoord in. 
Voor de bedrijvenloopsters wordt uiteraard weer gezorgd voor een eigen opvanglocatie en een warm onthaal. In het park 
vindt niet alleen de start plaats, nee, er wordt daar echt een feestje gebouwd met kraampjes, workshops, foodtrucks etc. 
etc. 

Ren je met ons mee?  
* zondag 21 mei 2017 -  start tussen 12:00 en 14:00 uur - 5km, 7,5km (nieuw!) en 10km 
* deelname politie/Kmar: 13,50 per persoon (bedrag wordt automatisch geïncasseerd) 
* indien je het nog niet hebt ontvang je het witte politie hardloopshirt 
* aandacht voor de inwendige mens 
* eigen kleed- en doucheruimte én sportmasseurs 

Aanmelden via atletiek@politiesport.nl 

 

 

Kennemer Cross 
A.s. vrijdag vindt in Overveen de Kennemer Cross plaats. Heb jij vrij kunnen regelen en sta je aan de start? De 
weersvooruitzichten zijn perfect, de klimduin ligt er fantastisch bij en de organisatie is er klaar voor! Het belooft een 
geweldige sportmiddag te worden, geschikt voor wedstrijdlopers én recreanten.  
Datum: vrijdag 10 maart 2017 
Locatie: sporthal Tetterode, Tetterode 15, Overveen  

Het parcours is deels verhard en deels onverhard. Niet geschikt voor spikes. 
- afstanden:  
* 9,6 km, wedstrijd – 3x de zandheuvel 
* 7 km, recreatieloop – 2x de zandheuvel 
-  aanmelden vanaf 12:00 uur op de dag zelf, bij het inschrijfbureau in de sporthal 
-  start: 14:00 uur (alle afstanden) 
-  deelnamekosten: 5 euro (voor medewerkers van de eenheid Noord Holland is deelname gratis) 
-  tijdsregistratie op beide afstanden 
-  ereprijzen beschikbaar gesteld door de PSOVK voor de wedstrijd (9,6km) in de categorieën V,V35+,M,M40+,M50+,M60+  
-  prijzen beschikbaar gesteld door de NPSB voor de Politie Winter Crosscompetitie (Kerstcross Apeldoorn en 
Kennemercross Overveen) in dezelfde categorieën (indien je aan beide crossen hebt deelgenomen aan de langste afstand) 
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Voor alle hardloopactiviteiten van de NPSB meld je je (tenzij 
anders vermeld) aan op atletiek@politiesport.nl 

 

Inschrijven nog mogelijk! 

Zwolse Halve Marathon Festival 
Hét leukste hardloopfeestje van Nederland en jíj kunt erbij zijn: het Zwolse Halve Marathon Festival! De NPSB heeft 
startbewijzen beschikbaar voor de halve marathon en voor de 4 Engelse mijlen (6.4km). Loop je mee? Meld je dan 
snel aan met je politie- of KMar e-mailadres via atletiek@politiesport.nl. Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een 
e-mail met instructies om jouw inschrijving af te ronden.  

Let op: bij aanmelden graag de volgende gegevens vermelden:                   
- voornaam, achternaam 
- geboortedatum 
- shirtmaat 
- Atletiekunie wedstrijd licentienummer (indien je deze bezit) 
- e-mailadres waarop je graag geïnformeerd wil worden over jouw deelname 
- eenheid/dienst 
- te verwachten eindtijd op de gekozen afstand 

Mis dit hardloopfeestje niet en meld je aan! 

- zaterdag 10 juni 2017 
- start: 4EM – 19:15 uur / halve marathon – 20:15 uur 
- apart startvak voor businessrunners direct achter de wedstrijdlopers 
- herinneringsmedaille 
- inschrijfgeld: 4EM: 10 euro, halve marathon: 15 euro 
- politie hardloopshirt (indien je deze nog niet hebt) 
- event T-shirt 
- toegang tot de VIP-ruimte na afloop, waar een hapje en drankje klaarstaat 
- ontvangst op het HB in Zwolle, Koggelaan 8 

Let op: inschrijving sluit definitief op 17 april of zoveel eerder dat het maximum aantal van 
100 politie/Kmar deelnemers is bereikt.  Wacht dus niet te lang en meld je nu aan! 

www.halvemarathonzwolle.nl 

Om alvast te noteren…… 

3 september Wisenttrail Apeldoorn – informatie volgt 
8 oktober NK halve marathon, tevens marathon en 10km, Eindhoven – informatie volgt 
19 november Zevenheuvelenloop Nijmegen – informatie volgt 
10 december Bruggenloop Rotterdam – informatie volgt 
22 december Kerstcross Oost Nederland, tevens NK cross – informatie volgt 

Tip van de maand 
Deze keer geen hardlooptip, maar een tip van algemene (NPSB) aard. De NPSB kent maar liefst 27 takken van 
sport. Onlangs is tafeltennis en waterpolo toegevoegd aan het rijtje. En wat ook nieuw is, is de samenwerking 
tussen de NPSB afdeling bergsport met de Nederlandse Klim- en Bergsport vereniging. Vind je het leuk om – 
naast hard te lopen – ook mooie tochten te maken door de bergen? Misschien wel al hardlopend?? Vul dan snel de 
NPSB bergsport enquête in en laat horen wat jij leuk vindt en in politieverband zou willen ondernemen. 

https://survey.enalyzer.com/?pid=c2teqen8 
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