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Nieuwsbrief 
6x per jaar sturen wij een Nieuwsbrief naar alle 
deelnemers van de Runcompetitie. Hierin 
geven wij  actuele informatie over de 
Runcompetitie, zoals de wedstrijdkalender.  

 
Beste lopers, 

We leven op dit moment in een onvoorspelbare 

periode. Dat geldt ook voor het verloop van de 

Runcompetitie Land van Cuijk & Maasduinen. 

Zo zijn alle resterende wedstrijden van de 

Runcompetitie afgelast: ook de organisatie van 

de Genneperhuysloop heeft een streep door 

haar wedstrijd gezet. Dat betekent dat ook de 

dag van de traditionele prijsuitreiking komt te 

vervallen. Ook de eerste loop van de nieuwe 

competitie, de Kermisloop van Siebengewald 

gaat dit jaar niet door. Dat betekent o.a dat de 

start van de nieuwe competitie nog niet vast 

staat. 

Gezien het aantal afgelaste wedstrijden liep het 

bestuur al met de gedachte rond om dit jaar 

geen eindklassement op te maken. Na overleg 

met onze sponsoren is dan ook besloten om dit 

jaar geen prijsuitreiking te houden.                   

 

Wij betreuren uiteraard deze beslissing maar in 

deze onvoorstelbare periode moeten er 

tussentijds knopen doorgehakt worden, 

waardoor er een stukje onzekerheid wordt 

weggenomen bij jullie als deelnemer van de 

runcompetitie.  

Eerder heeft het bestuur alle organisatoren al 

op de hoogte gebracht van het voortbestaan 

van de competitie. Een aantal bestuursleden 

heeft aangegeven om na ruim 10 jaar plaats te 

willen maken voor nieuwe bestuursleden. Het 

bestuur staat ook open voor kandidaat 

bestuursleden om zich te melden. 

Vanuit de organisaties is weinig respons 

gekomen op dit bericht. Dat zou kunnen 

betekenen dat er een eind gaat komen aan de 

runcompetitie. Zonder nieuw bloed in het 

bestuur zal een nieuwe competitie 2020/2021 

uitblijven. Hierover worden jullie zo snel als 

mogelijk geïnformeerd. Nogmaals het is 

vreemde tijd waar we in terecht zijn gekomen 

en dat zal voorlopig ook nog wel zo blijven. Blijft 

over om jullie een goede gezondheid te 

wensen, let goed op jezelf en op alle die je 

dierbaar zijn. 

Met sportieve groet, 

Bestuur Runcompetitie 

http://www.runcompetitie.nl/

