
 

 

  

Beste deelnemer, 

  

Zondag 19 mei, over een krappe week, is 

het zo ver: De Dronterland Survivalrun 

2019 gaat dan weer van start.  

Met 1200 deelnemers en met 200 

vrijwilligers gaan we er weer een mooie dag 

van maken!  

 

Starttijden op de site 

De eerste startgroepen vertrekken om 09:30 vanaf het ASVD Korfbal terrein in 

Dronten. Hier bevind zich ook de finish. De startgroepen vertrekken elke 4 minuten. 

Je startnummer en starttijd kun je online 

opzoeken op deze plek: 

https://dronterlandsurvivalrun.nl/starttijden. 

Controleer een dag van tevoren nogmaals de 

startlijsten want deze is aan verandering 

onderhevig!!! 

 

 

 

 



Tijdregistratie/Bandjes 

Dit jaar krijg je bij de shirt uitgifte een envelop. Deze envelop bevat: een rood bandje, 

een blauw bandje en voor de jeugd ook nog een geel bandje. Op de envelop staat je 

startnummer en is tevens je label voor aan je tas. In de envelop zit een tie-wrap 

waarmee je de envelop aan je tas kunt vastmaken.  

 

Zoals je hierboven ziet is het de bedoeling dat je het rode bandje links draagt, alle 

andere rechts. Het gele bandje is alleen voor de jeugd (<18 jaar).  

Het blauwe bandje is voor de tijdregistratie (niet voor begeleide 

run). Het is mogelijk dat het blauwe bandje niet in je envelop zit. Dit 

is geen probleem omdat de officiële tijd nog steeds handmatig wordt 

bijgehouden. Bij de start, de tussentijd (bij hindernis 37) en de finish zul je de 

volgende registratie apparaten zien staan. Ga hierlangs met je blauwe bandje en je 

tijd wordt geregistreerd. Bij de start wordt alleen je aanwezigheid geregistreerd, de 

tijd gaat begint pas te lopen bij de gezamenlijke start. 

Belangrijk om te weten: deze elektronische tijdregistratie is een pilot die we na afloop 

evalueren. 

 

Aankomst/Aanrijroutes 

Check altijd de meest actuele startlijst want het kan druk worden op de shirtuitgifte. 

We adviseren om 1-1 ½  uur van tevoren aanwezig te zijn. De aanrijroutes, de 



startlocatie en de finishlocatie zijn terug te vinden op onze website. Daar staat ook 

waar u het gemakkelijkst kunt parkeren als u met de auto komt. Start en finishlocatie 

zijn dit jaar op dezelfde plek, te weten bij ASVD Korfbal (Educalaan 39, 8251 GC 

Dronten). 

 

 

Shirtmaten 

Dit jaar werken we bij de recreatieve 5km en 

team 5km weer met kleinere shirtmaten voor 

de jeugd! Let er bij de teams dus op dat de 

juiste maat bij de juiste persoon terecht komt. 

Dat geldt ook voor de groepen begeleid 

lopen! 

  

 

Plattegrond/Fietsroute 

Op onze website is ook een plattegrond met de survivalrunroute en hindernissen te 

vinden. Daarop staat ook de 

beste fietsroute zodat toeschouwers en 

deelnemers elkaar niet in de weg zitten. Houdt 

ook rekening met de vrijwilligers die de gehele 

dag voor ons sportplezier bij de hindernis staan 

voor instructie en als jury! Alle aanwijzingen van 

de jury dienen ten alle tijde te worden opgevolgd.  

 

 

 

Voorlopige uitslagen 

De voorlopige uitslagen zullen realtime op internet worden gepubliceerd en zijn op 

locatie ook zichtbaar in de kantine en bij de finishwagen.  

Rond 12.45 start de prijsuitreiking (enkel over de licentie categorieën). 

  

 



 

 

Overdragen startbewijs 

Heb je een vervanger geregeld voor jouw 

startbewijs? Zorg er dan voor dat deze gegevens juist 

bij het wedstrijdsecretariaat worden geregistreerd 

(wedstrijdsecretariaat@dronterlandsurvivalrun.nl). 

T/m vrijdag 17 mei 16:00 via email, daarna enkel op 

de dag zelf via het mutatieformulier. De mail wordt 

dan niet meer gelezen. 

Bij onjuiste deelnemer registratie is de persoon in kwestie NIET verzekerd! 

Mutatieformulieren kunt u bij het inschrijfbureau/shirtuitgifte krijgen. Voor de licentie 

categorieën geldt uiteraard dat een overnemer ook de juiste licentie moet hebben. 

Geef deze wijziging door VOORDAT je moet starten. 

 

 

De Dronterland Survivalrun organisatie wenst iedereen een leuke en sportieve 

dag en tot volgend jaar! 

  

PS: Controleer uzelf naderhand ook op eventuele teken, 

ze zijn weer aktief!  

 
  

 
 
 
 
 
 
 



Dit evenement kan niet plaatsvinden zonder onze sponsoren! 
 

 

 
 

 


