
De Vrijgezellenloop zaterdag 5 mei om 14.30 uur 

De vrijgezellenloop is ter gelegenheid van het aanstaande huwelijk van JaapJan Ritsema en Yvonne 

Joziasse. De loop wordt georganiseerd door een paar loopvrienden van JaapJan en Yvonne en is 

geheel gratis. 

Het is een loop over 5 of 10 kilometer, wandelen mag ook. Inschrijven voor de vrijgezellenloop kan 

door het sturen van een mail naar John Guequierre: johngueq@zonnet.nl. Vermeld daarbij uw naam 

en de afstand die u wilt hardlopen 5 of 10 km of dat u wilt wandelen: 5 km. 

Afhalen van de startnummers en na-inschrijven kan op zaterdag 5 mei vanaf 13.00 uur bij Sportpark 

Atletiekbaan Vrijburg, Sportweg 10-14 in Vlissingen. 

Aanvang van de loop, wandeling is om 14.30 uur. Het parkoers gaat over wandel- en fietspaden 

omgeving Sportpark Vrijburg. Het parkoers is geheel autovrij. De dresscode is bij voorkeur paars. 

Na afloop van de loop is er nog een gezellige vrijgezellenquiz. 

Informatie over de loop: 

 
De Vrijgezellenloop 

Datum Zaterdag 5 mei 2018 

Algemeen De vrijgezellenloop is een hardloopwedstrijd over 5 of 10 km.             
Wandelen 5 km 

Inschrijven Voorinschrijven tot uiterlijk donderdag 3 mei 24.00 uur via mail: 
johngueq@zonnet.nl. Vermeld bij inschrijven naam en te lopen afstand 5 
of 10 km of wandelen 5 km 

Secretariaat Afhalen van de startnummers en na-inschrijven kan vanaf 13.00 uur bij 
Atletiekbaan Vrijburg, Sportweg 10-14 Vlissingen 

Start  Alle afstanden starten om 14.30 uur op de Atletiekbaan Vrijburg. 

Parkoers Over fiets- en wandelpanden omgeving sportpark Vrijburg. Het parkoers 
is  geheel autovrij. 

Aanleiding De vrijgezellenloop is ter gelegenheid van het aanstaande huwelijk van 
JaapJan Ritsema en Yvonne Joziasse. 

Dresscode Bij voorkeur lopen in paarse shirts 

Voorzieningen Kleedkamers beschikbaar / toilet aanwezig / douchen mogelijk 

Inschijfgeld De loop is gratis 

Uitslag De uitslag wordt geplaatst op www.atletiekzeeland.nl 

Voorwaarden Deelname aan de Vrijgezellenloop is voor eigen risico en 
verantwoordelijkheid. De organisatie aanvaardt ten opzichte van de 
deelnemers geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook. De 
organisatie zal uw gegevens niet aan derden verstrekken. 

Parkeren Er is parkeergelegenheid. 

Aanrij route Sportpark Vrijburg, Sportweg 10-14 Vlissingen 

Horeca Koffie, thee, fris, snoep en drank aanwezig. 

Quiz na afloop de Vrijgezellenquiz 

Nog vragen Robert Carol: robcarol@zeelandnet.nl 
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