
    14 november 2020 
Persbericht a.s.r. Vitality Virtual Sylvestercross 2020 
 
Begin september j.l. moesten wij tot onze spijt melden dat het Coronavirus ons heeft verhinderd dit jaar de 
reguliere a.s.r. Vitality Sylvestercross en Vaarderhoogt Sylvester by Nightrun te organiseren. Daarover 
kregen wij veel begripvolle reacties, maar uiteraard ook veel teleurstelling te horen. 
 
Daarom zijn wij gaan kijken of het mogelijk is een loopactiviteit te organiseren voor al onze (oud) 
deelnemers, die volledig voldoet aan de Coronamaartregelen. Want bewegen is en blijft belangrijk, ook in 
deze tijd met al zijn beperkingen en houden we onze traditie in ere! Een tweede, niet minder belangrijke 
reden was, dat wij het aan onze cross verbonden goede doel niet in de kou willen laten staan: de Bas van 
de Goor Foundation, sportief met diabetes.  
 
Daarom kondigen wij met gepaste trots de  

Virtual Sylvestercross 2020        aan. 

 
Hoe gaat dat in zijn werk? 
Na inschrijving via de link op de website www.sylvestercross.nl ontvangt de deelnemer een app. Door deze 
te downloaden op de mobiele telefoon kan in de periode van 27 t/m 31 december een afstand van 2, 5 of 
10 km worden (hard)gelopen of gewandeld. De deelnemer bepaalt zelf zijn eigen locatie en parcours. 
Geheel volgens de corona-regels! De app registreert de gelopen afstand en tijd, op basis waarvan wij een 
klassement kunnen samenstellen, dat op de website van de Sylvestercross wordt gepubliceerd. 
Wedstrijd 
Daarnaast worden alle deelnemers opgeroepen om mee te doen aan een wedstrijd om leuke foto’s van de 
eigen loop in te sturen. Uit de ingezonden foto’s kiezen wij de 3 meest originele per afstand. Als prijs zijn 
per afstand 3 gratis startbewijzen voor de Sylvestercross / Sylvester by Night 2021 beschikbaar. 
Kosten 
De kosten van inschrijving bedragen, voor alle afstanden € 6,50 per persoon (bij inschrijving t/m 23 
december, daarna € 7,50). Hiervan wordt € 4 per inschrijving gedoneerd aan de Bas van de Goor 
Foundation. Bovendien krijg iedere deelnemer begin januari 2021 geen tegeltje, maar wel een origineel 
aandenken aan deze Virtual Sylvestercross thuisgestuurd! 
 
Dus doe mee aan de a.s.r. Vitality Virtual Sylvestercross 2020 en steun de Bas van de Goor Foundation! 
 
Wij roepen iedereen nadrukkelijk op de Coronamaatregelen in acht te nemen, drukke punten te mijden en 
de onderlinge afstand te bewaren! 
 
Bestuur St. Sylvestercross Soest 
Evert .P. ten Kate 
voorzitter@sylvestercross.nl 
06-53189257 
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Bas van de Goor in de Soester Duinen     foto: Ronald Hoogendoorn 
 
 


