5e

editie

Hoenwaard Run

DWLoopschool Hattem
15 september 2018

Programma: 5 km : 1 ronde + Team
10 km : 2 ronden
15 km : 3 ronden
Start-tijd voor alle afstanden:
10.00 uur, Start en Finish zijn bij Vadesto Outdoor Adventure, De Bleek 3,
8051 EE Hattem.
Bij de 5 km kan men ook in een Team lopen met minimaal 3 en maximaal 5
deelnemers. Teams kunnen divers zijn samengesteld : man/vrouw en
senior/master. We maken geen onderscheid in het team klassement wat dit betreft.
De score van het team gelden de tijden van de eerste drie aankomenden van de
ploeg. Tijden van deelnemende vrouwen in het team worden voor het
teamklassement met 10% gereduceerd !
Alle teamleden doen ook automatisch mee met het individuele klassement
Speaker Henk Borgmeijer leent zijn stem aan het evenement, wat voor veel atleten
vertrouwd zal klinken. Vanaf 1980 (7e lustrum) zet Henk Borgmeijer zich in als
speaker voor wedstrijden in de wijde omgeving.
U loopt door de uiterwaarden en langs de rand van Hattem, onderweg kunt u
genieten van een prachtig uitzicht op de stad Hattem.

Inschrijven:
Voor-inschrijven kan t/m vrijdag 14 september 2018 via www.Hoenwaard.DWLoopschoolHattem.nl.
5 km. voorinschrijven 8,00 euro,
na-inschrijven 10,00 euro
10 km. voorinschrijven 8,00 euro,
na-inschrijven 10,00 euro
15 km. voorinschrijven 8,00 euro,
na-inschrijven 10,00 euro
Team kan alleen bij voorinschrijving gedaan worden !
Na-inschrijven:
Tot 30 minuten voor de start bij lokatie Vadesto Outdoor Adventure, De Bleek 3, 8051 EE Hattem.
Prijzen voor de eerste drie in alle categorieën:
Vrouwen
: senioren tot 40 jaar en masters boven de 40 jaar
Mannen
: senioren tot 40 jaar en masters boven de 40 jaar
Teams
: voor de 1e drie teams is er een prijs beschikbaar
Prijsuitreiking circa 11.30 uur, locatie Vadesto Outdoor Adventure
Attentie:
Alle deelnemers op de 5, 10 en 15 km krijgen als herinnering het huisshirt van DWL Hattem die
speciaal voor de Hoenwaard Run door HG Printing design is bedrukt.
Wedstrijdleiding en tijdregistratie:
DWLoopschool Hattem zorgt voor de wedstrijdleiding en jurering.
De tijdregistratie gebeurt elektronisch met IPICO sport tijdregistratiesysteem en de uitslagverwerking
gaat via Wegwed.
Verzorging/Kleedgelegenheid:
Op het parcours zijn waterposten aanwezig zowel bij het 5 en 10 km punt als bij de finish.
In het gebouw van Vadesto is beperkte kleed- en doucheruimte aanwezig.
Organisatie en contact:
Wedstrijdsecretariaat DWLoopschool Hattem, t.a.v. Willem de Weerdt, telefoonnummer
06-30178103.
Parkeren:
De Haven, Geldersedijk 18, 8051 ER Hattem
Saturn Petfood, Stationslaan 1, 8051 NC Hattem
Populierenlaan, 8051 DA Hattem

circa 400 meter van de start en finish.
circa 400 meter van de start en finish.
circa 600 meter van de start en finish.

Attracties:
Op deze dag kunt u ook de attracties en activiteiten van Vadesto Outdoor Adventure ontdekken,
zoals o.a. de klimwand, klomp- en kanovaren, waterfietsen, boogschieten, steppen, vlotbouwen
enz.
Eten en drinken:
In het Panorama Paviljoen zijn tegen aantrekkelijke prijzen verkrijgbaar o.a. koffie, appelgebak,
broodjes, tosti’s, hotdogs, snacks, ijs, energiedrank enz.
Uitslagen en verdere informatie:
Deze kunt u vinden op www.Hoenwaard.DWLoopschoolHattem.nl
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, verlies en/of diefstal.
Deelname is voor eigen risico.

Inschrijfburo
In totaal hebben zich 216 deelnemers ingeschreven, verdeeld over drie afstanden 5, 10 en 15
kilometer. 73 atleten uit Hattem, waarvan er 41 lid zijn van DWLoopschool Hattem.

Aantallen per leeftijd opbouw.

De ereprijzen voor de snelsten
van alle categoriëen

Deelnemers verdeling over de afstanden.

De wisselbekers voor
de snelste Hattemers

De 5e Hoenwaard Run is een feit. Op 15 september 2018 zijn onder prachtige weersomstandigheden
de atleten toegesproken en weggeschoten door Willem de Weerdt.
Start en finish waren gesitueerd op De Bleek. Door samenwerking met Vadesto Outdoor Adventure
kon er gebruik gemaakt worden van hun prachtige accommodatie.

Goede prestaties zijn geleverd, daarnaast heeft men mede, door het prachtige weer, kunnen
genieten van de omgeving die Hattem zo kenmerkt.
Speaker Henk Borgmeijer leende zijn stem aan het evenement, wat voor veel atleten vertrouwd
klonk. Vanaf 1980 zet Henk Borgmeijer zich in als speaker voor wedstrijden in de wijde omgeving.
Onder zijn aanmoedigde bezielende woorden werden de atleten en binnengehaald.

Snelste Teams

Snelste Hattemers

Dit alles mede mogelijk gemaakt door de vrijwilligers en sponsors.

De snelste Hattemse en Hattemer atleten waren:
5 kilometer:
Twan Wildeboer
Monique de Zee

10 kilometer:
Edo Brouwer
Truus Verbiesen

15 kilometer:
Maikel Vogels
Karin Witteveen

De totale uitslagen en de vele foto’s en videobeelden staan op de website :
http://www.hoenwaard.dwloopschoolhattem.nl

Verslag van De Dijkpoorter.

Onze hartelijke dank gaat uit naar alle sponsers en vrijwilligers voor de ondersteuning die zij
ons hebben gegeven.
Uiteraard zouden wij het fijn vinden om volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen.

DWLoopschool Hattem
Willem de Weerdt

