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In deze nieuwsbrief: 

* Inschrijving  7HL geopend 

* Inschrijven Wisenttrail nog mogelijk 

* NK halve marathon Eindhoven 

 

 

 

Inschrijving 7HL geopend! 
 
De Zevenheuvelenloop (7HL) is intussen een klassieker op de NPSB atletiekkalender. De organisatie staat zoals 
elk jaar garant voor een gezellige loop met goede opvang en verzorging op het HB in Nijmegen. Het enige wat jij 
hoeft te doen is aanmelden en 15km rennen. Wie wil dat nou niet? Doe mee op zondag 19 november 2017. 
• deelname € 13,50  
• startnummer met je eigen naam (inclusief MYLAPS BibTag) 
• een medaille voor iedereen aan de finish (tenzij je aangeeft dit niet te willen) 
• water en dorstlesser onderweg 
• een SMS van je finishtijd 
• politie loopshirt (voor diegene die dat nog niet heeft)  
• met een gevulde maag naar huis  
• eigen accommodatie met kleed/douchegelegenheid  
Aanmelden:  atletiek@politiesport.nl met e-mailaccount politie of KMar 
Na aanmelding ontvang je een speciale link waarmee je kunt inschrijven. Ongeveer twee weken voor het 
evenement ontvang je een nieuwsbrief met alle bijzonderheden over jouw deelname aan de 7HL. 

www.zevenheuvelenloop.nl 

 

Inschrijven nog mogelijk:  Wisenttrail 2017 
 
Wil jij springen over boomstronken, slingeren over geitensporen en optimaal genieten van een prachtig stukje 
Nederland? Dan is de Wisenttrail iets voor jou!! Deze bijzondere trail heeft voor elk wat wils, van 10 kilometer 
voor de beginnende trailer tot 54 kilometer voor de echte kilometervreter.  
Verlaat de gebaande weg en schrijf je nu in voor de Wisenttrail 2017!  
 
Waar: Caeserea, Hoenderloseweg 108 te Ugchelen (Apeldoorn) 
Wanneer: zondag 3 september 2017 
Welke afstanden: 10km – 18km – 34km – 54km 
Wat zijn de kosten: 7,50 – 10,00 – 15,00 – 17,50 euro 
Wie kan meedoen: afstanden van 10 tot en met 54 kilometer maken deze trail uitermate geschikt voor 
iedereen. Dus ook de minder geoefende loper kan op de Wisenttrail prima uit de voeten en genieten van de 
combinatie natuur en hardlopen! 
Kenmerkend voor trailrunning is de eenvoud van het evenement, respect voor de natuur en respect voor 
elkaar. Verwacht dus geen warme douche, maar wél een warm onthaal. Verwacht geen wegwijzers onderweg, 
maar wél duidelijk uitgepijlde routes. Kom je van ver: Van der Valk hotel Apeldoorn de Cantharel (nabij de 
start) biedt speciale Wisenttrail arrangementen.  
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. Voorinschrijven kan 
tot 13 augustus. 

www.wisenttrail.nl 

 

mailto:atletiek@politiesport.nl
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Marathon Eindhoven, de NPSB is er weer bij! 

Evenals vorig jaar organiseert de NPSB in samenwerking met RPSV Oost Brabant het NK halve 
marathon. Het NK wordt gehouden binnen het raamwerk van de marathon Eindhoven. Wij zijn 
op zondag 8 oktober weer te gast op het hoofdbureau van politie aan de Mathildelaan in 
Eindhoven. Loop mee met de NPSB en de RPSV en kies uit: 
Marathon   € 30,00 
Halve marathon*  € 13,50 (NK POLITIE) 
* categorieën NK halve marathon: 
dames t/m 34 en 35+ 
heren t/m 39, 40+, 50+ en 60+ 
Datum: zondag 8 oktober 2017 
Tijd: hele marathon: 10:00 uur / halve marathon: vanaf 13:30 uur 
 

Meedoen onder de vlag van de NPSB behelst naast het startbewijs: 
* indien je het nog niet hebt ontvang je het witte politie hardloopshirt 
* aandacht voor de inwendige mens 
* eigen kleed- en doucheruimte én sportmasseurs 
* start van de hele marathon voor de deur, start van de halve marathon op inloop afstand 

Aanmelden via atletiek@politiesport.nl 
 Na aanmelding ontvang je instructies over hoe definitief in te schrijven.   
 
www.marathoneindhoven.nl 

 

 

Voor alle hardloopactiviteiten van de NPSB meld je je (tenzij 
anders vermeld) aan op atletiek@politiesport.nl 

 


