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De LOOP-A-TON is vernieuwd, door één van onze jeugdleden en dat zelf bedacht. 
 

Het doel is hetzelfde. De methode is bijna hetzelfde. De middag zelf is anders.  
 
Het doel blijft geld inzamelen voor de jeugdkas! 
Iedereen is welkom om deel te nemen, zowel senioren als junioren!        
 
Wat is er nieuw? Ach, wij beginnen zoals de vorige keer.    
Het parcours is afgezet bij de Jan Wissink Hal.     
De inschrijving wordt bevestigd aan de jurytafel.                        

 
EN nu komt het.  
In plaats van in-je-eentje, loop je het parcours met zijn tweetjes in een duo.  
Samenstelling is naar eigen keuze. 
Eerst het rondje de warming-up, zoals gewoonlijk zijn daarna de spieren lekker 
warm. 
Met zijn tweeën lopen, betekent ook 2 rondjes van het totaal aantal te lopen 
rondjes. 

 
En nu volgt een echte duo-actie want voor het volgende rondje heb je elkaar   

nodig. Langs de kant zitten controleurs of het gaat volgens de spelregels.  
                De derde ronde is een gehandicapte tijdrit! 

 
Intussen zijn er 4 rondjes al gelopen. 

Per team is er 1 tafeltennisballetje ter beschikking. Bij het wisselen 
van de loper, wisselt ook het tennisballetje van persoon. Nu volgen 

de gezamenlijk te lopen rondjes per team en in het team mag  
  zelf worden uitgemaakt wie hoeveel rondjes loopt.   

 
Als er maximaal 1 uur voorbij is, zijn de resterende 46 rondjes gelopen. Voor degenen bij wie dat niet gelukt 
is, volgt een afsluitende jokerronde. DUS: Iedereen kan de duo-loop-a-ton uitlopen.   
Alle tijden van de drie onderdelen worden met elkaar verrekend.   
De teams die de 46 rondjes wel hebben uitgelopen mogen voor de grap natuurlijk ook meedoen met de 
jokerronde. 
 
Er zijn prijsjes te verdienen en na afloop staat het glaasje ranja weer klaar en als extraatje een ijsje. 
 
Er is een ook extra verschijningsprijs bedacht voor het duo dat in de meest origineelste kleding meedoet.   
 
Bij slecht weer wordt de duo-loop-a-ton in de zaal gehouden. Informatie bij Susanne Kamma: 06-24781367! 
 

 

 


