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Leiden, 1 december 2017

Beste sportvrienden, (donoren)
De Albert Spijker Memorial 2017 wordt vrijdag 29 december zonder enige twijfel een doorslaand succes.
Want inclusief de 4 leden die de 21,1km poging ondernemen bedraagt het totaal deelnemersveld 106 wat
een ongelofelijk aantal is!
Bijgaand tref jij als deelnemer (en ter info voor de donoren) een indeling van de ASM-2017 aan. Daarnaast
ontvang je ook ‘de kleine lettertjes’ die van toepassing zijn tijdens de ASM-2017, zie hieronder.
ASM-2017 staat volledig in het teken van het kankerfonds KWF. Als deelnemer betaal je hiervoor een klein
inschrijfbedragje. Maar wij willen niet alleen succesvol zijn in aantal deelnemers. Ook is het belangrijk -ter
nagedachtenis aan Albert Spijker- om een fantastisch bedrag over te kunnen maken aan het KWF. Dus die
deelnemers die zich nog niet hebben laten sponsoren: help mee via www.dezijlzwemsport.nl/winkel
Ook word je geattendeerd op de feestelijke avond die deze vrijdagavond de 29ste gedurende maar vooral
ná afloop van de ASM-2017 in de Waterkeet losbarst. Met sfeerverlichting, lekkere muziek en een door het
bestuur aangeboden ‘bubbels & oliebollen’ gaat het feest vanaf 17.00 uur los tot diep in de nacht…
Succes met jouw voorbereidingen en graag tot over ’n week of 4 en… laat je sponsoren!
Met vriendelijke groet,
ASM-2017 organisatie

‘de kleine lettertjes’
1.

alle afstanden starten gelijk m.u.v. de 21,1 km die start om 17.00 uur en finish om 00.02 uur

2.

het 2-minuten signaal wordt gegeven via een luide gastoeter; niet te missen…!

3.

om exact 19.30 uur start jij waarbij je 'meegaat' op het 2-minuten signaal van de 21,1 km

4.

onderling ruilen van baan kan natuurlijk altijd maar regel dit op de avond zelf even, wil je?

5.

de finish van de 5 km, de 7,5 km en 10 km is om resp. 21.10 uur, 22.00 uur en 22.50 uur

6.

100 meter gemist? Relax! Gewoon na jouw eindtijd ‘doorgaan' op het signaal van de 21,1 km

7.

met 106 deelnemers is het druk. Let daarom op jouw eigen veiligheid en op die van anderen!

8.

laat na afloop géén etensresten, lege flesjes, zakjes, tasjes of iets dergelijks in de baan liggen

9.

jouw inschrijfgeld wordt begin januari via een zgn. Tikkie of via de e-mail in rekening gebracht

10. namens de ASM-2017… héél veel succes!

