
Het bestuur van Ropta

en een gezond, gelukkig en sportief 2016 !

ORGANISEERT v.v. ROPTA BOYS

 
1. CROSSLOOP JUNIOREN EN PUPILLEN
• Voor wie : F-pupillen t/m 
• Deelname : Gratis 
• Aanwezig : 10.15 uur
• Start crossloop : 10.30 uur
• Route : wordt voor de wedstrijd bekend gemaakt
Na afloop prijsuitreiking in de kantine.
 
2. WANDELTOCHT  ± 12 km.
Ook dit jaar is er weer een mooie wandeltocht uitgezet. Halverwege de tocht is een rustplek ingericht, 
waar men wordt voorzien van een kleine versnapering. In het 2
deelnemers aan de crossloop tegemoet en kunnen die nog eens extra aangemoedigd worden. 
• Voor wie : Iedereen die graag mag wandelen en het laatste restje oliebollen en 

champa
• Deelname : € 2,00 
• Inschrijven vanaf : 13.00 uur
• Start wandeltocht : 13.30 uur
• Route : hangt vanaf 13:00 uur in de kantine
(Deelname aan crossloop en kuiertocht is op eigen ris ico!)
 
3. CROSSLOOP B-JUNIOREN EN 
• Voor wie : Alle leden vanaf B

loop liefhebbers. Mannen en vrouwen.
• Deelname : Gratis 
• Opgave vanaf : 13:45 uur
• Start Crossloop : 14.30 uur
• Lange route : ca. 7,5 
• Korte route  : ca. 6,5 
• Prijsuitreiking : tijdens de 
 
4. NIEUWJAARSRECEPTIE/BORREL
Na afloop van de crossloop/wandeltocht 
sponsoren, donateurs en vrijwilligers 
Helte”. 
 
SNERT 
De hele dag, beginnend na afloop van de crossloop voor de pupillen en junioren, zal er s
verkrijgbaar zijn in de kantine. Deze zal worden bereid door de vaste koks van Ropta Boys. L
u smaken. 

Ropta Boys wenst u prettige feestdagen
en een gezond, gelukkig en sportief 2016 !

OP ZATERDAG 

2 JANUARI 2016  
ORGANISEERT v.v. ROPTA BOYS 

DE JAARLIJKSE 

CROSSLOOP 

1. CROSSLOOP JUNIOREN EN PUPILLEN  
pupillen t/m C-junioren – jongens en meisjes 

 
10.15 uur  
10.30 uur  

ordt voor de wedstrijd bekend gemaakt / hangt in de kleedkamers
Na afloop prijsuitreiking in de kantine. 

2. WANDELTOCHT  ± 12 km.  
Ook dit jaar is er weer een mooie wandeltocht uitgezet. Halverwege de tocht is een rustplek ingericht, 

dt voorzien van een kleine versnapering. In het 2e deel van de tocht komt men de 
deelnemers aan de crossloop tegemoet en kunnen die nog eens extra aangemoedigd worden. 

Iedereen die graag mag wandelen en het laatste restje oliebollen en 
champagne uit het lichaam wil lopen. 

 
13.00 uur  
13.30 uur  
hangt vanaf 13:00 uur in de kantine 

eelname aan crossloop en kuiertocht is op eigen ris ico!)  

JUNIOREN EN SENIOREN 
Alle leden vanaf B-junioren, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en andere 
loop liefhebbers. Mannen en vrouwen. 

uur  
uur  
 km (verplicht voor 1e & 2e elftal) 
 km 

tijdens de nieuwjaarsreceptie 

NIEUWJAARSRECEPTIE/BORREL  
Na afloop van de crossloop/wandeltocht (ca. 16:00 uur) is er voor alle leden 

, donateurs en vrijwilligers de jaarlijkse NIEUWJAARSRECEPTIE in kantine

De hele dag, beginnend na afloop van de crossloop voor de pupillen en junioren, zal er s
verkrijgbaar zijn in de kantine. Deze zal worden bereid door de vaste koks van Ropta Boys. L

Boys wenst u prettige feestdagen 
en een gezond, gelukkig en sportief 2016 ! 

 

/ hangt in de kleedkamers 

Ook dit jaar is er weer een mooie wandeltocht uitgezet. Halverwege de tocht is een rustplek ingericht, 
deel van de tocht komt men de 

deelnemers aan de crossloop tegemoet en kunnen die nog eens extra aangemoedigd worden.  
Iedereen die graag mag wandelen en het laatste restje oliebollen en 

junioren, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en andere 

alle leden van Ropt Boys, 
de jaarlijkse NIEUWJAARSRECEPTIE in kantine “De Tredde 

De hele dag, beginnend na afloop van de crossloop voor de pupillen en junioren, zal er snert 
verkrijgbaar zijn in de kantine. Deze zal worden bereid door de vaste koks van Ropta Boys. Laat het 


