
ACTIVITEITENVERSLAG JAAR 2018 

18 februari 2018 Kennismaking Run for Life team 2018 
Amsterdam, Algemene Amsterdamse Studenten Roeivereniging 
Skøll 
Doel van de bijeenkomst: kennismaking, teambuilding, 
hardlooptraining. 

Toelichting: In Amsterdam spraken we bij roeivereniging Skøll af 
voor de eerste ontmoeting met het team. De dag begon met een 
hardlooptraining van Pascal, met wie wij via team 2017 in contact 
waren gekomen. Pascal is een teamgenoot van Adrienne van team 
2017 en heeft voor team 2017 eveneens een aantal 
hardlooptrainingen verzorgd. Pascal heeft in zijn jeugd veel aan 
atletiek gedaan en heeft ervaring met het geven van 
hardlooptrainingen. De training bestond uit een combinatie van 
loop- en outdooroefeningen. In totaal werd ongeveer 7 km 
afgelegd, in het zonnetje langs de Amstel. Vervolgens konden we 
ons opfrissen bij Skøll, om in een ruimte vlakbij Amsterdam 
Centraal met het team nog een gezellige borrel te doen en kennis 
te maken met elkaar. De ruimte waar we gebruik van konden maken 
was het kantoorpand van Serge, een kennis van Lois (voorzitter 
team 2018). Doris, voorzitter van team 2017, was ook aanwezig om 
haar ervaringen te delen over de marathon, de reis naar New York 
en de stichting Run for Life. Veel dank aan Pascal voor de leuke 
training, aan Skøll voor het kostenloos openstellen van de deuren 
voor ons en aan Serge voor het kosteloos gebruik mogen maken van 
de kantoorruimte voor onze gezellige borrel!

25 maart 2018 Teambijeenkomst 
Utrecht 
Doel van de bijeenkomst: teambuilding en opdoen ideeën voor 
sponsoractiviteiten. 

Toelichting: Om elkaar beter te leren kennen en ideeën voor het 
ophalen van sponsorgeld uit te wisselen, spraken we met het team 
af bij Lois thuis (voorzitter team 2018). Onder het genot van een 
pastasalade werd gebrainstormd over sponsoractiviteiten, 
waaronder de organisatie van de Dam-tot-damloop en het 
benefietfeest. Aan het eind van de avond ging iedereen enthousiast 
en gemotiveerd naar huis. 

17 april 2018 Training onder leiding van Tim 
Utrecht 
Doel van de bijeenkomst: training en teambuilding 

Toelichting: Op deze zonnige dag in april hebben we met het team 
in Utrecht een rondje Singels van ongeveer 6 km gelopen. Zelfs de 
twee teamleden uit Berlijn hadden de mogelijkheid gevonden om 
bij deze bijeenkomst aan te sluiten en kennis te maken met het 
team. Tim (penningmeester team 2018) had aansluitend aan het 
hardlopen nog een leuke training voorbereid met oefeningen om 
onder andere ook de core-stability te trainen; een belangrijk 
onderdeel in de voorbereiding op het rennen van de marathon. Ter 
afsluiting van deze geslaagde dag werd er onder het genot van een 
kopje koffie nog even gezellig bijgekletst.



10 mei 2018 Training, team-eten 
Utrecht, Eetcafé & Poppodium Stathe  
Doel van de bijeenkomst: training en teambuilding 

Toelichting: Op Hemelvaartsdag werd in Utrecht door een aantal 
fanatieke teamleden een trainingsrondje van maar liefst 14 km 
gemaakt. Nadat iedereen zich thuis had opgefrist werd onder het 
mom van teambuilding gezellig een biertje gedronken en hapje 
gegeten bij Poppodium Stathe. 

16 juni 2018 Hardloopsymposium, teambijeenkomst  
Utrecht, Stichting Academie Instituut Fysiotherapie 
Doel van de bijeenkomst: verdieping in de hardloopsport, 
teambuilding 

Toelichting: Stichting Academie Instituut Fysiotherapie in Utrecht 
had speciaal voor team 2018 op 16 juni een super leuke en 
boeiende middag verzorgd. Er werden een drietal lezingen over 
blessurepreventie, krachttraining en sportpsychologie gegeven door 
fysiotherapeuten dr. Maarten van der Worp en Holcher Drechsler, en 
sportpsycholoog drs. Yannick Balk. Met deze informatieve en goed 
georganiseerde middag gaven zij ons onder het genot van koffie en 
koek begeleiding en handvatten voor onze weg naar de New York 
City marathon. Aan het eind van de middag kregen we zelfs nog 
allemaal een goodiebag mee! Aansluitend hebben een aantal 
teamleden de tips en tricks meteen in praktijk gebracht door de 
Utrechtse Heuvelrugloop (21.1km) te lopen, waarbij Daphne van 
team 2018 zelfs 2e van de vrouwen is geworden! 
Heel veel dank aan Maarten, Holcher en Yannick van Stichting 
Academie Instituut Fysiotherapie Utrecht het kosteloos organiseren 
van deze geweldig leuke en interessante middag.

6 augustus 2018 Weekendje weg 
Friesland, Heeg 
Doel van de bijeenkomst: teambuilding en training 

Toelichting: Door Daan van team 2018 werd een weekendje 
Friesland georganiseerd. Een deel van het team reisde af naar het 
Noorden, voor een gezellig weekend teambuilding in Heeg. Er werd 
gevaren, gezwommen gebarbecued en gedanst. Uiteraard werd er 
ook nog een prachtige duurloop in de Friesche omgeving gemaakt, 
van zo’n 21 kilometer. 
Veel dank aan Daan voor het organiseren van dit weekend en aan 
zijn ouders voor het kosteloos beschikbaar stellen van hun 
vakantiehuisje.



23 september 
2018

Dam tot Dam loop 
Zaandam/Amsterdam 
Doel van de bijeenkomst: training, teambuilding + ophalen van 
sponsorgeld.  

Toelichting: Met een team van zo’n 40 renners liepen we namens 
Run for Life de Dam tot Damloop. De groep bestond uit renners van 
team 2018 en familie, vrienden en kennissen van de teamleden. De 
deelnemers hadden zich verbonden tot het ophalen van minimaal 
€150,- aan sponsorgeld. Renners van team 2018 waren vrijgesteld 
van het ophalen van giften (want ze hebben reeds de verplichting 
om minimaal €1000,- op te halen 
voor KWF Kankerbestrijding). Voorafgaand aan de loop verzamelden 
we met het hele team in café Little Delirium op Amsterdam 
Centraal, alwaar de gesponsorde shirts werden uitgedeeld. Ondanks 
de kou en harde regen heeft iedereen de 16,1 km voltooid. 
Vanwege het slechte weer vertrok iedereen na afloop helaas snel 
naar huis voor een warme douche en viel de gebruikelijke 
samenkomst in de tent van KWF Kankerbestrijding voor wat hapjes, 
drankjes en gezelligheid letterlijk in het water.  
Veel dank aan café Little Delirium voor het kosteloos beschikbaar 
stellen van de ruimte om met alle hardlopers te kunnen 
verzamelen.

28 september 
2018

Run for Life benefietpubquiz  
Utrecht, de Heksenketel 
Doel van de bijeenkomst: ophalen van giften in de vorm van 
inschrijfgeld per team (bestaande uit 3-5 personen) voor deelname 
aan de pubquiz. Iedere renner kreeg de mogelijkheid om teams van 
vrienden, familie en kennissen te laten inschrijven voor deze 
pubquiz om geld in te zamelen.  

Toelichting: in sportcafé de Heksenketel vond de succesvolle Run 
for Life benefietpubquiz plaats. Marloes, Tessa en Lois van team 
2018 hadden een uitgebreide pubquiz samengesteld, bestaande uit 
10 rondes van 10 vragen met verschillende thema’s. Er hadden zich 
zo’n 14 teams van gemiddeld 4 personen opgegeven, waarmee alle 
tafels in het café werden bezet. De eerste prijs bestond uit vier 
toegangskaarten voor de wedstrijd Ajax-ADO, kosteloos beschikbaar 
gesteld door TUI sports. De tweede en derde prijs waren aan Run 
for Life team 2018 gedoneerd door Nyenrode Business Universiteit 
en bestonden uit bol.com bonnen en luxe sporttassen. Ook hadden 
we nog een troostprijs, namelijk een fles limoncello gemaakt door 
Michiel van team 2018. Het was een zeer geslaagde avond met een 
mooi opgehaald sponsorbedrag, prachtige prijzen, en gelukkige 
winnaars. 
Veel dank aan sportcafé de Heksenketel voor het kosteloos 
beschikbaar stellen van de ruimte en aan TUI sports en Nyenrode 
Business Universiteit voor het verzorgen van de prijzen.

4 november 2018 New York City Marathon 
New York City  
Doel van de bijeenkomst: de marathon uitlopen.  

Toelichting: eindelijk was het zover: de dag waar we het hele jaar 
naartoe hebben geleefd. Het was een geweldig avontuur en alle 15 
renners hebben de marathon met fantastische tijden uitgerend.



9 februari 2019 Afsluitende borrel t.b.v. renners, sponsoren en KWF 
Kankerbestrijding; interesseborrel 
Café RUIG, Utrecht 
Doel van de bijeenkomst: afsluiting, bedanken sponsoren en 
aanbieden cheque met totale sponsorbedrag aan KWF 
Kankerbestrijding.  

Toelichting: op deze afsluitende borrel heeft team 2018 een cheque 
ter waarde van 30.042 euro aan KWF Kankerbestrijding 
overhandigd. Het bestuur heeft daarnaast alle sponsoren en 
deelnemers aan Run for Life team 2018 bedankt voor hun bijdrage 
aan het succesvolle jaar. Het was een gezellige avond en een mooie 
afsluiting van een ontzettend gaaf en bijzonder jaar, met alles wat 
we samen hebben bereikt. 


