
 
 
 
Coevorden,   30   juni   2021   

  
  

Beste   jongens   en   meiden,   beste   ouders/verzorgers,   
  

Op   bezoek   bij   Spurt’88   
Hou   je   vast.   We   gaan   donderdag   8   juli   naar   Hardenberg   voor   een   leuke   
sportavond.   We   zijn   Spurt’88   ontzettend   dankbaar   dat   wij   bij   hen   te   gast   mogen   
zijn.   Samen   met   Spurt’88   gaan   we   voor   een   leuke   meerkamp!   
  

Waar   moeten   we   zijn?   
Waar   vinden   we   de   atletiekbaan:   Sportboulevard   1.   De   baan   is   eenvoudig   te   
vinden.   Bij   de   rotonde   bij   het   ziekenhuis   ga   je   links   (reizend   vanuit   Coevorden   
gezien).   Er   is   verder   voldoende   gratis   parkeergelegenheid   bij   Spurt’88.   
  

Hoe   gaan   we   naar   Hardenberg?   
We   hebben   voor   de   meerkamp   geen   carpoolschema   gemaakt.   De   kinderen   
mogen   op   eigen   gelegenheid   afreizen   naar   Hardenberg.   Maar   carpoolen   wordt   
wel   aanbevolen.   Heeft   je   zoon/dochter   geen   vervoer?   Geen   enkel   punt.   Geef   dit   
dan   door   en   we   zorgen   dat   je   zoon/dochter   veilig   heen   en   terug   gebracht   wordt.   
  

Hoe   laat   moeten   we   er   zijn?   
De   meerkamp   begint   om   18:00.   Zorg   je   ervoor   dat   je   er   uiterlijk   17:50   bent?   Als   
je   om   17:30   vanuit   Coevorden   vertrekt   kun   je   ontspannen   rijden   en   ben   je   mooi   
op   tijd.   
  

   



Wat   doen   we   tijdens   de   meerkamp?   
Hieronder   vind   je   het   programma.     
  

We   hebben   de   volgende   stations   voor   jullie:   
Station   1:   Bandslingeren;   
Station   2:   Verspringen;   
Station   3:   400   meter   (één   volledige   ronde   over   de   atletiekbaan);   
Station   4:   balwerpen;   
Station   5:   60   meter   sprint.     
  

  
  

Als   je   de   toeter   hoort,   wissel   je   van   station.   Je   teamleider   zorgt   dat   je   op   tijd   bij   
het   juiste   station   bent.   Als   je   bij   het   station   komt,   luister   dan   heel   goed   naar   de   
spelleider   en   doe   zo   goed   mogelijk   je   best.   
  

Hoe   zien   de   teams   eruit?   
We   hebben   jullie   opgedeeld   in   vijf   teams.   Team   oranje,   team   geel,   team   blauw,   
team   rood   en   team   groen.   Elk   team   heeft   twee   teamleiders.   Je   teamleiders   
herken   je   aan   de   kleur   van   het   lintje.   
  

   



Indeling   teams:   
Deze   worden   deels   aangevuld   met   jeugdleden   van   Spurt   88.   Gezellig   samen   
sporten   en   nieuwe   sportvrienden   maken!   

  
  
  

Je   resultaten   worden   tijdens   de   meerkamp   opgeschreven   en   na   afloop   van   de   
training   heb   je   een   diploma   verdiend   waarop   je   beste   resultaten   staan.   Hoe   
stoer   is   dat??   
  

Alvast   tot   donderdag   en   tot   volgend   seizoen.   Samen   steeds   een   stukje   sneller,   
verder   en   hoger.   Met   atletiek   wordt   alles   mooier!   
  
  

Met   sportieve   groet,     
Sebastiaan   


