
 

Persbericht 
 
De Virtual Sylvestercross voor iedereen!  
 
Door een samenwerking met het Bentinckfonds uit Soest kunnen mensen met 
een beperking zelfs gratis meedoen aan de a.s.r. Vitality Virtual Sylvestercross 
2020! Zeg maar een Virtual G-Cross! Daardoor kan ook dit jaar echt iedereen 
deelnemen van jong tot oud en met of zonder beperking! Het bestuur van de 
Sylvestercross is bijzonder verheugd met deze samenwerking.  
  

 

 
 
 
 
Dit jaar kan de échte Sylvester by Night en Sylvestercross in de Soester Duinen 
niet doorgaan vanwege de corona-maatregelen. Daarom is er dit jaar als 
alternatief een a.s.r. Vitality Virtual Sylvestercross, waarbij in de eigen omgeving 
(hard)gelopen of gewandeld over 2,5 km 5 km of 10 km wordt om het 'rare' jaar 
2020 toch nog sportief af te sluiten.  
  
  
 

  

  



  

 

Burgemeester Rob Metz van de  
gemeente Soest lost het startschot 
voor jou! 
  

Inderdaad, onze burgemeester Rob Metz lost het 
 virtuele startschot! Deed hij dat andere jaren bij 
ons evenement in de Soester Duinen voor de start 
van de Prominenten, nu doet hij dat ook !  
  

 

  

  

Waar en wanneer? En hoe ver?  
In de periode van 27 t/m 31 december loop je een afstand van 1 km (voor mensen 
met een beperking) of 2,5 of 5 of 10 kilometer in je eigen omgeving op een door jou 
gekozen parcours.  
 
Hoe gaat dat in zijn werk? 
Inschrijven gaat via de website van de Sylvestercross (www.sylvestercross.nl ). Na 
ontvangst van de bevestigingsmail ontvangt men een de activeringscode voor de 
app en verdere uitleg. Maar ook een virtueel startnummer en toegang tot het live 
leaderboard/uitslagen. 
  
Voor het lopen installeer je de app en activeert men activeer de link. Je gaat 
(hard)lopen of wandelen met de app en deze registreert de gelopen afstand en tijd. 
Op basis daarvan kan men direct na het lopen het resultaat terugzien op de website 
van de Sylvestercross  
  
 
Aandenken 
Iedereen die heeft gelopen met de app krijgt een digitale oorkonde.. Daarnaast krijgt 
iedere deelnemer  een originele herinnering aan deze Virtual editie begin januari 
2021 thuisgestuurd  
  
Inschrijftermijn 
Inschrijven is mogelijk t/m 29 december 2020 23.59 uur. Schrijf je snel nog in,!  
  
Inschrijfkosten 
Het Bentinck Fonds betaalt voor mensen met een beperking de deelnamekosten. 
 Voor de overige deelnemers bedragen de kosten €6,50 t/m 23 december en daarna 
€7,50. Van dat inschrijfgeld gaat een groot deel naar de Bas van de Goor 
Foundation, sportief met diabetes. Daarmee steun je ook een goed doel!   

http://www.sylvestercross.nl/


 

 
Win actie! Social sharing  
Aan de loop is een wedstrijd verbonden voor de mooiste en/of meest orginele 
beelden of opmerkingen van de loop. Per afstand hebben wij hiervoor 3 
startbewijzen voor de Sylvestercross of Sylvester by Night voor de 40e editie op 
30+31 december 2021 beschikbaar.  
Begin januari 2021 worden de prijswinnaars bekend gemaakt. 
 
 www.sylvestercross.nl  
  
 

 

  

 

http://www.sylvestercross.nl/

