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Van	het	bestuur
Het	 jubileumfeest	 is	 inmiddels	 weggeschreven	 in	 het
geschiedenisboek	van	onze	club..	En	wat	een	knalfeest	hebben
we	 beleefd!	 Terwijl	 de	 jonge	 jeugd	 zich	 aan	 het	 begin	 van	 de
avond	 vermaakte	 met	 spelletjes	 en	 dansen,	 gingen	 de	 oudere
jeugd,	senioren,	masters	en	vrijwilligers	vanaf	20:00	uur	helemaal
los.	Kletsen	met	oude	bekenden,	dansen,	zingen,	uItgedost	in	de
mooiste	 zilverkleurige	 kleding.	We	 kijken	 nu	 al	 uit	 naar	 het	 50-
jarige	jubileum.	Gelukkig	hebben	enkele	pupillen	tijdens	het	feest
aangegeven	tegen	die	tijd	voorzitter	van	de	club	te	willen	zijn.	Wij
maken	ons	geen	zorgen	over	de	toekomst	;)

Via	deze	weg	willen	we	de	 jubileumcommissie	 -	Gerda,	 Jeroen,
Jens	en	Herman	-	bedanken	voor	hun	inzet	voor	het	(verlengde)
jubileumjaar,	met	deze	onvergetelijke	avond	als	afsluiting.

Save	the	date	-	Algemene	Ledenvergadering
We	 zijn	 gestart	 met	 de	 voorbereidingen	 voor	 de	 Algemene
Ledenvergadering	 (ALV).	 Zet	 woensdag	 15	 maart	 alvast	 in	 je
agenda.	Die	avond	ben	je	welkom	op	de	ALV	die	we	als	vanouds
in	kantine	organiseren.

Vacature	coördinator	Bevrijdingsloop
De	 Bevrijdingsloop	 is	 één	 van	 de	 leukste	 wedstrijden	 die	 wij
organiseren.	 Met	 zo'n	 1200	 kinderen	 en	 nog	 een	 handvol
volwassenen	 ook	 één	 van	 de	 grootste!	 Een	 unieke	 wedstrijd
waarbij	een	goede	organisatie	cruciaal	is.	De	huidige	coördinator
van	de	Bevrijdingsloop,	Dik	Vos	heeft	aangegeven	het	stokje	na
de	editie	van	2023	te	willen	overdragen.	We	zijn	daarom	op	zoek
naar	een	nieuwe	coördinator	Bevrijdingsloop,	Als	coördinator	ben
je	 niet	 alleen	 de	 kartrekker,	 je	 bent	 ook	 de	 schakel	 tussen	 de
vereniging	en	de	scholen	en	 je	ziet	er	op	 toe	dat	alle	punten	op
de	 actielijst	 op	 tijd	 door	 het	 team	 van	 vrijwilligers	 wordt
uitgevoerd.	Wil	jij	een	steentje	bijdragen?	Je	komt	in	een	gespreid
bedje,	want	Dik	laat	een	heel	mooi	en	compleet	draaiboek	achter.
Geef	je	belangstelling	snel	door	aan	het	bestuur.

Vacature	wedstrijdsecretariaat
We	 zijn	 op	 zoek	 naar	 versterking	 van	 het	 wedstrijdsecretariaat.
Het	 wedstrijdsecretariaat	 zorgt	 ervoor	 dat	 allerlei	 zaken	 -	 van
inschrijftafel	 tot	 uitslagverwerking	 -	 rondom	 de	 thuiswedstrijden
vlekkeloos	verlopen.	En	met	vele	handen	is	het	werk	licht.	Kom	jij
het	wedstrijdsecretariaatteam	versterken?	Laat	het	 ons	per	mail
weten.

Crossseizoen	in	Kampen	van	start
Op	 zaterdag	 26	 november	 trapte	 Isala’96	 het	 regionale
crosseizoen	 af	 met	 de	 eerste	 wedstrijd	 van	 de	 IJsseldelta
Crosscompetitie.	Deze	wedstrijd	gold	ook	als	eerste	run	 in	onze
eigen	 wintercompetitie.Op	 de	 “bult”	 bij	 de	 Kamper	 Wieler	 Club
werd	 voor	 beide	 competities	 hard	 gestreden	 om	 de	 punten.	 De
volgende	 wedstrijd	 van	 de	 IJsseldelta	 crosscompetitie	 is	 op	 17
december	in	Zwolle.	Schrijf	je	hier	in	voor	deze	wedstrijd.	Voor	de
tweede	 wedstrijd	 van	 onze	 eigen	 wintercompetitie	 kan	 je	 al
eerder	 aan	 de	 bak	 tijdens	 de	 baanloop	 op	 donderdag	 8
december.	Alles	over	de	Isala	Wintercompetitie	lees	je	hier.

Van	de	kantinecommissie
Aansluitend	aan	de	baanloop	op	8	december	kunnen	liefhebbers
van	het	klaverjassen	direct	door	naar	de	kantine.	Vanaf	20:30	uur
wordt	 een	 klaverjasavond	 georganiseerd.	 Opgeven	 kan	 door
een	mail	te	sturen	naar	de	katinecommissie.	

Je	kunt	je	ook	nog	aanmelden	voor	de	High	Tea	op	zaterdag	28
januari	om	12:00	uur	in	de	kantine.	Voorafgaand	aan	de	High	Tea
gaan	we	hardlopen	of	wandelen.	Zowel	het	hardlopen	(10-15km)
als	het	wandelen	(1-1,5	uur)	begint	om	10:00	uur	vanaf	de	baan.
Na	het	douchen	schuiven	we	met	z'n	allen	aan	voor	de	High	Tea.
Opgeven	kan	tot	14	januari	hier.	

Reminder	-	nieuwjaarsreceptie
Op	 donderdag	 5	 januari	 heten	 we	 je	 na	 de	 training	 van	 harte
welkom	in	de	kantine	voor	de	nieuwjaarsreceptie.	Vanaf	20:30	uur
toasten	we	samen	op	het	nieuwe	jaar.	Zet	5	januari	dus	vast	in	je
agenda!

Indoor
Het	 indoorseizoen	 is	 weer	 open!	 De	 eerste	 wedstrijd	 voor	 de
jeugd	 (indoor	Heerde)	 is	 inmiddels	achter	de	 rug.	De	U18,	U20,
senioren	 en	masters	mogen	 op	 18	 december	 aantreden	 tijdens
de	 Decathlon	 Try	 Out	 Games	 2022	 in	 het	 Omnisport	 in
Apeldoorn.	 Het	 belooft	 een	 mooie	 wedstrijd	 te	 worden,	 ter
voorbereiding	op	de	Nederlandse	kampioenschappen	 in	 februari
2023.	Wij	wensen	alle	Isala	deelnemers	veel	succes!

Floorever	Kerstcross
Haal	 je	 kerstmuts	 vast	 van	 zolder,	 want	 op	 maandag	 26
december	is	het	weer	zover!	Dan	vindt	de	gezelligste,	sportiefste
en	leukste	familie/vrienden/buren/partners/loopmaajtes	cross	van
het	 jaar	plaats:	de	Floorever	Kerstcross!	Vooraf	 inschrijven	voor
de	 Floorever	 Kerstcross	 is	 niet	 nodig,	 je	 betaalt	 ter	 plekke	 de
bijdrage	van	€	2,50	voor	deze	 laagdrempelige,	gezelligheidsrun.
Betalen	kan	contant	of	via	een	QR-code.

Papegaaij	en	Tegelaar	Oudejaarsloop
De	 inschrijving	 voor	 de	 traditionele	 Papegaaij	 en	 Tegelaar
Oudejaarsloop	 is	 open.	 Op	 zaterdag	 31	 december	 wordt	 in	 het
hart	 van	 het	 stadspark	 een	 rondje	 van	 drie	 kilometer	 uitgezet.
Deze	 leg	 	 je	 -	 afhankelijk	 van	 de	 te	 kiezen	 afstand	 -	meerdere
keren	af.	Nieuw	dit	jaar	is	de	Halve	Marathon	Ekiden.	Hierbij	loop
je	 met	 je	 team	 in	 estafettevorm	 de	 afstand	 van	 de	 halve
marathon.	En	natuurlijk	 is	er	speciaal	voor	de	 jeugd	een	kidsrun
over	 1000	 meter.	 Schrijf	 je	 snel	 hier	 in	 voor	 de	 Papegaaij	 en
Tegelaar	Oudejaarsloop	en	sluit	het	jaar	sportief	af.

Ned	Air	2Bruggenloop
Op	 zaterdag	 25	maart	 2023	wordt	 de	 4e	 editie	 van	 de	 Ned	 Air
2Bruggenloop	gehouden.	De	inschrijving	is	geopend	en	het	gaat
hard	 met	 de	 startbewijzen.	 Zorg	 dat	 je	 erbij	 bent	 en	 regel	 je
inschrijving	 snel.	 De	 organisatie	 heeft	 er	 weer	 zin	 in,	 jij	 ook?
Schrijf	je	hier	in.

Looptips
8	dec:	Baanloop	Isala’96,	2e	wedstrijd	wintercompetitie,	Kampen
17	dec:	2e	wedstrijd	IJsseldelta	Crosscompetitie,	Zwolle
18	dec:	Leisure	World	Kerstloop,	Dronten
26	dec:	Floorever	Kerstcross,	Kampen
29	dec:	Rabo	Verlichte	Cross,	Oldebroek
31	dec:	Papegaaij	en	Tegelaar	Oudejaarsloop,	Kampen
8	jan:	Brink	tot	Brinkloop,	Deventer/Bathmen
14	jan:	3e	wedstrijd	IJsseldelta	Crosscompetitie,	Epe
28	jan:	AH	ABE	Hunebedloop,	Havelte
29	jan:	Amersfoortse	Bergcross,	Amersfoort
2	feb:	Baanloop	Isala’96,	3e	wedstrijd	wintercompetitie
11	feb:	4e	wedstrijd	IJsseldelta	Crosscompetitie,	Harderwijk
11	mrt:	AH	Cross	AV	Isala’96,	finalewedstrijd	wintercompetitie
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