
 

Beste allen! 

 

Graag nodigen wij jullie uit om mee te doen met de puntenloop van sportschool Kaizen. Onze 

puntenloop doe je wandelend of hardlopend, waarbij je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk 

oriëntatiepunten passeert. We gaan werken met stempelkaarten, die je vooraf ontvangt. Bij elk 

oriëntatiepunt wordt een stempel op de stempelkaart gezet als bewijs dat je er bent geweest. Elk 

oriëntatiepunt is één of meer punten waard. Er zijn 15 oriëntatiepunten verspreid over heel 

Voorhout. Je krijgt 2 uur de tijd om al deze punten te vinden en te laten stempelen. Je kunt maximaal 

20 punten verdienen. Volgorde en welke punten je wilt opzoeken staat vrij. 

Wanneer de reguliere speeltijd is afgelopen heb je nog maar kort de tijd om je stempelkaart in te 

leveren. Je kunt de stempelkaart ook eerder inleveren. 

Uiteraard is het belangrijk dat iedereen de corona maatregelen blijft hanteren en ook elkaar ruimte 

geeft op de voetpaden en ten alle tijden op past voor ander verkeer. Verkeersregels dienen ten alle 

tijden gerespecteerd te worden. 

Op de dag zelf krijg je de stempelkaart en de oriëntatiepunten. Voor de niet-Voorhouters; alles is te 

googelen en we hebben de kaart van Voorhout schematisch weergegeven op de achterkant van de 

stempelkaart. Weet je de weg niet, kun je ook gewoon naar de weg vragen. 

Uit de groep mensen die het hoogst aantal punten heeft bereikt wordt één persoon d.m.v. loting 

uitgekozen. Hij of zij verdient een prijs! 

Puntenloop sportschool Kaizen: 

• Datum:  Zondag 10 januari 

• Startpunt: NS-station Voorhout 

• Kleuters/judoka’s en ouders/verzorgers:  

Ophalen stempelkaart: tussen 09.30 en 10.15 uur 

Aanvang puntenloop: 10.00 uur. Eindigt om 12.00 uur. 

Uiterlijk inleveren stempelkaart 12.20 uur bij het startpunt. Eerder mag. 

• Sporters:  

Ophalen stempelkaart: tussen 10.30 en 11.15 uur 

Aanvang puntenloop: 11.00 uur. Eindigt om 13.00 uur. 

Uiterlijk stempelkaart weer inleveren 13.20 uur bij het startpunt. Eerder mag. 

Voor de judoka’s:  

Doordat het judo wedstrijdexamen niet door kon gaan, kan je met deze loop jouw benodigde 

punten halen die bij de kleur band horen die je hebt verdiend. Bij het inleveren van je stempelkaart 

kan je dan meteen de juiste slippen of band kopen. Twee slippen kost 50 cent, een nieuwe band 

kost vier euro. 

 

Hartelijke groeten,  

Johan en Dina 


