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Preview NPSB atletiekkalender 2018 

September is de maand waarin de sportgedelegeerden de jaarplannen en begroting voor het komende jaar 
moeten inleveren bij het bestuur van de NPSB. Zo hebben ook wij de koppen bij elkaar gestoken om tot een mooi 
en gevarieerd programma te komen voor de politie atletiekkalender 2018.  Een tipje van de sluier……. 

We zien een aantal ‘hardlopers’ terugkomen in 2018. Dit zijn de evenementen die traditiegetrouw op veel 
belangstelling mogen rekenen vanuit de politie en de KMar. Daarnaast gaan we de NPSB crosscompetitie 
uitbreiden van twee naar vier wedstrijden. In de competitie seizoen 2017/2018 zijn de volgende crosslopen 
opgenomen: 
Cross Country Run Bakkum,  25 oktober 2017 – Bakkum/Castricum (voor meer info zie www.politiesport.nl) 
Kerstcross Oost Nederland, tevens NK cross, 22 december 2017 - Apeldoorn (info volgt z.s.m.) 
Plato Ambtenarencross, 28 januari 2018 – Hollandscheveld (info volgt z.s.m.) 
Korpsveldloop Kennemerland, 9 maart 2018 – Overveen (info volgt z.s.m.) 
De regels zijn als volgt: je doet aan minimaal 3 van de 4 crossen mee om in het eindklassement opgenomen te 
worden, de laatste cross is hierbij verplicht omdat daar de prijzen voor de competitie worden uitgereikt. Bij alle 
crossen geldt de afstand van circa 10 kilometer voor de competitie. De extra prijzen zijn te verdienen in de 
categorieën V35-, V35+, M40-, M40+, M50+ en M60+. 

Nieuw op de kalender 2018 is de Venloop, deze wedstrijd geldt tevens als NK cross. En guess what…. Er zijn nog 
startbewijzen beschikbaar! Lees hierover meer verderop in deze nieuwsbrief.  

Meer informatie over het programma 2018 volgt zodra de plannen zijn goedgekeurd. 

Communicatie op de kop 
We zijn niet alleen druk met de voorbereidingen op het sportjaar 2018, ook op communicatiegebied zijn we met iets 
nieuws bezig. Binnenkort gaan wij de wijze van berichtgeving naar jullie toe namelijk een klein beetje aanpassen. De 
nieuwsbrief blijft, maar wordt nét even anders. Krachten bundelen, samen professionaliseren en aansprekend zijn 
voor een bre(e)d(er) publiek, dat is wat wij voor ogen hebben. Wat precies in de pijplijn zit gaan jullie binnenkort 
ervaren! 
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(Halve) Marathon Eindhoven, je kunt er nog bij zijn 
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.  Wacht niet te lang, 
INSCHRIJVING SLUIT OP VRIJDAG 6 OKTOBER! 

www.marathoneindhoven.nl 

 

7HL, inschrijving nog mogelijk 
De Zevenheuvelenloop (7HL) is intussen een klassieker op de NPSB atletiekkalender. De organisatie staat 
zoals elk jaar garant voor een gezellige loop in een prachtige omgeving met goede opvang en verzorging 
op het HB in Nijmegen. Het enige wat jij hoeft te doen is aanmelden en 15km rennen. Daag jezelf uit en 
doe mee op zondag 19 november 2017. 
• deelname € 13,50  
• startnummer (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 politie- of KMar e-mailaccount  
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. 

AANMELDEN KAN TOT 1 NOVEMBER! 

www.zevenheuvelenloop.nl 
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NPSB debuteert op Bruggenloop Rotterdam 

Voor het eerst in de NPSB atletiekgeschiedenis doen we mee aan de Bruggenloop Rotterdam. En wat ging 
het snel met de eerste startbewijzen voor de NPSB! De vraag overtrof onze verwachting, dus hebben we 
extra ingekocht. En guess what? We hebben nog enkele startbewijzen beschikbaar! 
  
Het klassieke 15 km parcours van de Bruggenloop gaat over zes bruggen in Rotterdam waaronder de 
bekende Willemsbrug en de Van Brienenoordbrug. Tijdens deze winterse loop waan je je als deelnemer in 
een donkere kerstachtige omgeving waarin de verlichte skyline en het stadshart van Rotterdam nog beter 
tot zijn recht komt.  
 
Wil je erbij zijn? Meld je dan snel met je politie- of KMar e-mailadres aan via atletiek@politiesport.nl en 
vermeld hierbij je te verwachten eindtijd op de 15km. 
Na aanmelding ontvang je instructies over hoe je inschrijven af te ronden. 
Datum: zondag 10 december 2017 
Aanvang: 13:00 uur 
Kosten deelname via NPSB: 15,00 euro 
Opvang politiedeelnemers: politiebureau De Veranda, Cor Kieboomplein 475 te Rotterdam. Dit is op 
loopafstand van start/finish! 
* indien je het nog niet hebt ontvang je het witte politie hardloopshirt  
* aandacht voor de inwendige mens 
* veilige plaats om spullen achter te laten 
* herinneringsmedaille 
 

www.bruggenloop.nl 

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

 

 

Populaire Venloop in 2018 op NPSB kalender 
Binnen enkele uren waren alle reguliere startnummers uitverkocht. Maar wij hebben goed nieuws: de bodem 
van de voorraad startnummers voor de NPSB is nog niet bereikt! Jij kunt er dus bij zijn. Beleef deze feestelijke 
halve marathon mee, meld je snel aan en verzeker jezelf van een startnummer. Editie 2018 is tevens NK halve 
marathon voor politie.  De Venloop beleef je samen! 
Aanmelden doe je met je politie- of KMar e-mailadres via atletiek@politiesport.nl  
Na aanmelding ontvang je een speciale link waarmee je kunt inschrijven. 
Datum: zondag 25 maart 2018 
Aanvang halve marathon: 14:00 uur 
Kosten deelname via NPSB: 13,50 (wordt automatisch door de organisatie geïncasseerd) 
Opvang politiedeelnemers: politiebureau Rijnbeekstraat op loopafstand van start/finish 
* indien je het nog niet hebt ontvang je het witte politie hardloopshirt  
* aandacht voor de inwendige mens 
* veilige plaats om spullen achter te laten 
* iedereen die de finish haalt binnen de limiettijd ontvangt als herinnering een mooi ontworpen medaille 
* NK politie in de categorieën: M t/m 39, M40+, M50+, M60+, V t/m 34, V35+ 

www.venloop.nl 
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