
HOOFDSPONSOR:

Dit hardloopevenement is mogelijk gemaakt dankzij de volgende sponsoren:

Hubo Haulerwijk
Hoofdweg-Boven 30
8433 LB  Haulerwijk

www.hubo.nl

Heerenveen-Zuidoost Friesland

Installatiebedrijf Boonstra

Terpstra Fietsen

Roech Wonen

Ritsema Dier & Tuin

Kapsalon Sieta

Perfect Flowers

Bloemenpotpourri

Kapsalon Steenhuis

Integrant

DIO Jonker

Timmer Installatie

Schoonmaakbedrijf JLS

Meubelstoffeerderij Visser

Yvonne’s Tandtechniek

Lise Accountancy

Pizzeria & Grillroom De Palm

TextielShop Marja

Garagebedrijf Douwsma

Color@Home Wooncentrum De Vries

Jan Boersma Hoveniersbedrijf

SpijkerSuper

COOP Reinders

Laco sportief genieten

Tandartspraktijk Haulerwijk

Cazemier Dienstverlening

Norgerweg 8, 8433 LL Haulerwijk
Tel: 0516-481717

E-mail: info@makelaardijbos.nl

 Vrijblijvende waardebepaling voor verkoop

 Heldere aan- en verkoopcourtage

 Geen opstart- of marketingkosten

 Gevalideerde taxatierapporten

VRIENDEN VAN SNIKKERUN:

bvk
GRAFISCH

VORMGEVER

Bauke Visser Koenders
Meester Jongebloedstraat 1

8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78

info@bvkvormgever.nl

Jouwdrukkerijdichtbij!

WWW.BVKVORMGEVER.NL

Leeksterweg 33-37
8433 KW Haulerwijk
(0516) 42 50 00

hummelhaulerwijk.nl

Massage
praktijk
Linda

NEUROMUSCILAIRE THERAPIE
Massagepraktijk Linda
TRIGGERPOINT - DRY NEEDLING - SPORTMASSAGE

De Haspel-Boven 19, 9354 XL Zevenhuizen
06 50 65 40 40 - www.massagepraktijklinda.nl

www.d-m-t.nl
duurzaam koelen en verwarmen

BRONZEN SPONSOREN:

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SNIKKERUN
HAULERWIJK

DOE MEE!

21 JULI 2018

SPORTPARK DE HICHTE

Afstanden:
5 en 10 km

WWW.FACEBOOK.NL/SNIKKERUN
WWW.SNIKKERUN.NL

HOOFDSPONSOR:

www.bosenmulder.nl

START KIDS-SNIKKERUN 18.30 UUR
OUDER-KIDSRUN 3 t/m 8 jaar
STEMPELRUN 8 t/m 12 jaar

START SNIKKERUN 19.30 UUR



Wanneer
De Snikkerun in Haulerwijk is op zater-
dag 21 juli 2018. Alweer de vierde editie!

Waar
De start/finish is vanaf Sportpark De 
Hichte, Scheidingsreed 1 in Haulerwijk. 

Parkeren
Er zijn parkeermogelijkheden, volg hier-
bij de instructies van de parkeerwachten.

Inschrijving
•   Vooraf online inschrijven is mogelijk 

tot en met vrijdag 20 juli 23.59 uur  
(€ 6 p.p.). Inschrijven op de dag zelf 
kan ook op Sportpark De Hichte, om 
de hoek bij de kleedkamers. 

•   Ouder-Kidsrun en Stempelrun vanaf 
17.45 - 18.15 uur. Deelname gratis.

•   Inschrijving Snikkerun 5 en 10 km is 
mogelijk van 18.00 - 19.00 uur. Deel- 
name €7,50 p.p.

Tijdsregistratie
De tijdswaarneming wordt verzorgd door 
Splittime. Zij werken met electronische 
startnummers van Ipico. 
Het startnummer kan je zowel bij online 
inschrijving als bij inschrijving op de dag 
zelf ophalen bij de inschrijfbalie. 
Deelnemers mogen hun startnummer 
houden als aandenken. 

Deelname op eigen risico/
aansprakelijkheid
Deelname aan de Snikkerun is op eigen 

risico. Je bent verantwoordelijk voor je 
eigen spullen. De organisatie van de 
Snikkerun kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor diefstal, vernieling en/of 
kwijt raken van spullen. De organisatie 
adviseert om geen waardevolle spullen 
mee te nemen naar het evenement en/of 
achter te laten in de auto.

Kleed- en douchegelegenheid
In de kleedkamers aan de achterzijde 
van het sportcomplex is gelegenheid tot 
omkleden en douchen.

www.snikkerun.nl          |          www.facebook.nl/snikkerun Warming-up
Voorafgaand aan de run is er een geza-
menlijke warming-up onder leiding van 
Gea Hut. Dit is buiten voor de voetbal-
kantine om 19.15 uur.

Start
Ouder- en kidsrun: 18.30 uur 
 (3-5 en 6-8 jaar)
Stempelrun: 18.45 uur (8-12 jaar)
Snikkerun 10 km: 19.30 uur
Snikkerun 5 km: 19.40 uur

De start is bij de start-finishboog op het 
sportveld.

Na de finish
Bij de finish wordt water en fruit uitge-
deeld. Onderweg is er op twee plekken 
water beschikbaar.
Na afloop kan iedere deelnemer van de 
5 en 10 km op vertoon van het start-
nummer bij de inschrijfbalie een leuke 
herinnering ophalen. Voor de kids is er 
direct na afloop een medaille.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van de 5 en 10 km is 
om 20.30 uur voor de voetbalkantine. Er 
zijn prijzen voor de categorieën dames  5 
km, heren 5 km, dames 10 km, heren 10 
km en jeugd t/m 16 jaar. Daarnaast is er 
een wisselbeker voor de beste heer en 
dame van Haulerwijk op de 5 en 10 km.

Uitslagen
De uitslagen worden gepresenteerd op 
een scherm in de voetbalkantine. Na af-
loop worden de uitslagen gepubliceerd 
op de website van de Snikkerun.

Sportmassage
Massagepraktijk Linda Timmermans uit 
Zevenhuizen is aanwezig tijdens de 
Snikkerun. Voorafgaand aan de run kun 
je je kuiten los laten masseren of na 
afloop kun je je spierpijn laten weg 
masseren. Dit is gratis! 
Locatie: “Scheidsrechterskleedkamer” 
aan het einde van de rij kleedkamers.

Sponsor drukwerk
BVK grafisch vormgever
www.bvkvormgever.nl

Parcours
Het parcours bestaat uit een ronde van 
5 kilometer. Voor de deelnemers van 
10 kilometer geldt twee keer de ronde 
van 5 kilometer. 

De route start op de Scheidingsreed 
en gaat via de Slinke, Slotemaker de 
Bruineweg, Eikensingel en de Ooster-
woldseweg weer terug naar de Schei-
dingsreed. 
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