
 

 

Beste survivalrunatleten, beste bezoekers. 
 
De Stichting Survival Neede organiseert haar 29ste Survivalrun in Neede op 23 oktober 2022. 
Dit jaar staat er weer een uitdagend parcours gepland, met als start en finish het terrein van 
“De Pasruiters” aan de Bergweg 14 te Neede. 
 
Met de run van 2021 in het achterhoofd en de veiligheid in ogenschouw nemende, hebben we 
besloten voor de 2e keer de wedstrijd te organiseren op de Needse Berg. De parcourscommissie 
heeft een aantal nieuwe hindernissen ingebracht, waaronder “het monster van Neede”. 
 
175 vrijwilligers maken deze wedstrijd mogelijk voor 1000 sporters. Wij verzoeken jullie om 
respectvol te zijn naar iedereen en er samen een succes van te maken! 
 
 
Graag jullie aandacht voor het volgende: 
 

STARTTIJDEN: 
De wedstrijdnummers en daarmee de starttijden worden kun je vinden op onze website 
www.survivalneede.nl en via de website van de Survivalrunbond Nederland. 
Voorlopige starttijd per categorie: 
Korte survivalrun (KSR):   09:20 
Basis survivalrun (BSR):   10:30 
Jeugd 15-17:     10:45 
Recreatief kort:    10:50 
Middellange survivalrun (MSR):  12:30 
 

PARKEREN: 
De toegangswegen rond de Needse berg zijn afgezet. Per auto kunt u de parkeerplaats aan 
de Kerkhofsweg bereiken via de G.L. Rutgersweg of Wunnekerweg. Er is geen toegang 
vanaf de Rondweg Neede of vanaf de Diepenheimseweg i.v.m. de afzetting van het parcours. 
Vanaf de parkeerplaats volg je de route naar "De Pasruiters" en ga je via de deelnemerstoegang 
naar de inschrijflocatie. Fietsers kunnen hun fiets parkeren aan de Bergweg direct bij het terrein 
van "De Pasruiters". 
 

OPHALEN SHIRT: 
Kom niet te vroeg. Je kunt je shirt 45 minuten voor je starttijd ophalen. Op het terrein staat een 
tent waar onze dames voor je klaar staan. Na registratie krijg je je wedstrijdshirt uitgereikt. 
 

KLEEDKAMERS: 
Voor de dames staat er een vrachtwagen van de firma waar kan worden 

omgekleed. Voor de 

heren is er een schuur van “De Pasruiters” beschikbaar. LET OP! Er is 

geen douchegelegenheid! 



 

 

START -EN FINISHTERREIN: 
Het start -en finish terrein is toegankelijk voor sporters, begeleiders en publiek. Op het terrein 

staan tenten waar eten en drinken kan worden gekocht. De start -en finish hindernissen zijn 

afgeschermd en alleen toegankelijk voor de sporter. Het publiek heeft een goed overzicht vanaf 

de grote tent en het terras op de eindhindernis. 

 

WEDSTRIJDPARCOURS: 
Het afgelinte wedstrijd parcours is alleen voor de deelnemers. 

 

TIJDENS DE RUN: 
Willen jullie ervoor zorgen dat je shirt en startnummer altijd goed zichtbaar zijn? De juryleden 

maken aantekeningen en moeten dus je startnummer goed kunnen zien. Als je startnummer 

of band niet goed zichtbaar is loop je een grotere kans op fouten die van invloed kunnen zijn 

op de uitslag! Denk in een hindernis altijd aan de veiligheid! Een ongeluk zit in een klein hoekje. 

Denk na over hoe de hindernis moet worden genomen. Let op of er iets is afgelint. Vraag bij 

twijfel aan de jurypost. Dat kost minder tijd dan een hindernis over te moeten doen! Volg bij de 

hindernissen de aanwijzingen van de juryposten op, zij hebben instructies van de 

wedstrijdleiding gekregen. Eventueel bezwaar maak je kenbaar bij de wedstrijdleiding, tot 1 

uur na de wedstrijd, en niet bij de jurypost. Wees vriendelijk voor de juryposten. Zij zullen je 

zeker aanmoedigen! De bel in de eindhindernis is je finish! 

 

DE UITSLAGEN ZIJN LIVE TE VOLGEN OP: 
www.uvponline.nl/uvponlineU/index.php/uitslag_rt/toonuitslag/424 

 

AANWIJZINGEN VOOR JE BEGELEIDERS EN SUPPORTERS: 
Het wedstrijdparcours is alleen voor de sporter toegankelijk. Wij vragen je begrip en 

medewerking voor deze maatregel. Loop dus niet op het parcours. Dit is het domein van de 

sporters. Fietsen op het parcours is niet toegestaan en kan tot diskwalificatie van de sporter 

leiden die wordt begeleid. Aanmoedigen, ondersteunen en aanwijzingen geven mag 

vanachter het lint of de hekken! En we waarderen het natuurlijk als het vriendelijk en positief 

wordt gedaan! Geef vrije doorgang aan de organisatie –EHBO- politiebrandweer etc. Veiligheid 

boven alles. 

Bijna alle hindernissen zijn goed en eenvoudig met de fiets of te voet te bereiken, via de 

Bergweg, de Brummelweg, de Beukenbosweg, de Kerkhofseweg en terug naar de Bergweg. 

Zie het wedstrijdparcours in de survivalrunkrant of op onze website. 

 

Een mooie en sportieve dag gewenst! 

Arnold Timmer, Voorzitter SSN 


