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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 nog steeds in een onzekere tijd om onze 
sport te kunnen uitoefenen. 

Door het COVID 19 virus staan veel van onze 
wedstrijden op losse schroeven. Veel is afhankelijk 
van zowel de organisaties als de beslissing 
opgelegd door Gemeenten en RIVM. Dat betekent 
dat wij als bestuur nog zoekende zijn naar het 
moment waarop de runcompetitie weer opgestart 
kan worden. In overleg met onze sponsoren houden 
wij als stichting ons aan de huidige regels. Dat 
betekent nog veel onzekerheid over het starten van 
de runcompetitie 2020 – 2021. Verder is er ook wat 
beweging binnen het bestuur wat betreft het 
uittreden van o.a. onze voorzitter Gidy Lamers en 
bestuurslid Henri Ebben. Zij hebben aangegeven na 
10 jaar te willen stoppen. Dat zullen we als bestuur 
moeten  

 

respecteren. Inmiddels zijn er 3 kandidaten 
uitgenodigd voor een informele bijeenkomst.  

Tijdens deze bijeenkomst is hen een en ander 
uitgelegd over de werkzaamheden binnen het 
bestuur. Als bestuur zullen we jullie op de hoogte 
houden over deze ontwikkeling. Op dit moment 
wordt overlegd hoe nu verder met de runcompetitie. 
Binnen alle organiserende verenigingen is er nog 
veel onzekerheid over of hun loop door kan gaan. 
Vandaar dat wij als stichting nog geen groenlicht 
kunnen geven over de start van de nieuwe 
competitie. Wij houden jullie indien meer bekend op 
de hoogte. In de tussentijd zeggen wij, let goed op 
jezelf en blijf gezond. 

Met sportieve groet,  
 
Bestuur Runcompetitie 
 

 
Kuilenloop Mill 
 
AV Olympus Land van Cuijk organiseert op zondag 
6 september vanaf 11.00 uur de Kuilenloop. Dit is 
een hardloopevenement in het natuur- en 
recreatiegebied de Kuilen tussen Mill en 
Langenboom. Het parcours loopt door een waterrijk 
gebied en gaat voor 90% over een verharde weg of 
pad, de rest is half-verhard.  
Deelnemers kunnen zich inschrijven op twee 
afstanden: de 5 en 10 kilometer. De start is bij het 
strandpaviljoen De Kuilen aan de Fazantenweg in 
Langenboom. Er is beperkte kleedruimte en 
douchegelegenheid. Om in te schrijven of voor meer 
informatie, 
kijk dan op www.av-olympus.nl/kuilenloop. 
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