
 

 

 

 

 

 

 
De ‘Breakout Run’ is een off road obstacle run met een 
gevangenisthema waarbij deelnemers over een 
parcours van 15 KM lopen rondom de plassen van 
recreatiegebied De Maashorst in Schaijk. De eerste 
editie zal plaatsvinden op zaterdag 14 september. 
 
Met het organiseren van de Breakout Run wordt 
getracht een uitdagend evenement neer te zetten 
waarbij ‘gevangene’ mannen en vrouwen moeten 
‘ontsnappen’ door ‘uit te breken’ en het parcours te 
voltooien middels een ‘vluchtroute’ vol met 
hindernissen. Deze hindernissen zijn afgeleid van een 
stormbaan principe, en de deelnemers zullen ook 
voor uitdagende verassingen komen te staan. Kortom 
een zeer uitdagende Run, maar zeker haalbaar voor 
iedereen met een basisconditie en een goede dosis 
motivatie! 
 
De eerste editie worden er ruim 2.000 deelnemers en 
nog honderden toeschouwers verwacht uit heel 
Nederland, maar ook internationaal! De kosten voor 
deelname bedragen tot 1 Juli € 35, daarna € 39. Naast individuele deelname is 
het ook mogelijk voor teams om zich in te schrijven. Bijvoorbeeld een team bestaande uit 
vrienden, een bedrijfsteam of leden van een sportschool. De kosten voor teamdeelname is  
€ 30 per deelnemer. 
 
De unieke kenmerken van de Run 

- Een sportief concept met een uniek thema 

- Geen asfalt, dus 100% offroad 

- Er wordt tijdwaarneming toegepast 

- Een prachtige locatie 

- Intensieve samenwerking met Fitland (www.fitland.nl/breakoutrun)  

- Teamdeelname mogelijk 

- Met een goede motivatie is de Run haalbaar voor iedereen! 
 

Voor meer informatie kijk op www.breakoutrun.nl. 
  

http://www.fitland.nl/breakoutrun
http://www.breakoutrun.nl/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partnership 
 
Uw sportvereniging kan partner worden van dit sportieve evenement! 
U heeft sportieve leden bij uw vereniging welke goed in de doelgroep passen van de 
Breakout Run. En naar deze mensen zijn wij op zoek! 
 
Wat wordt er van jullie verwacht? 

- Uw leden enthousiast en gemotiveerd maken voor de Run 

- Een link naar de Breakout Run op jullie website, plus eventueel een promofilmpje van 

de Run 

- Eventueel als team of individueel een doel opstellen voor uw leden om naar de Run 

toe te trainen 

- Wanneer nodig meer informatie verschaffen over het evenement 

 
Wat krijgen jullie er voor terug? 

- Vermelding op onze website met link 

- Leden die fanatiek gaan trainen zullen nog gemotiveerder zijn tijdens 

(conditie)trainingen omdat ze ergens naar toe werken 

- Koppeling met een stoer en sportief evenement 

- Teamdeelname voor slechts €30,- P.P. 

 
Zoals u kunt zien vragen wij u niet om kosten te maken, maar streven we naar een win-win 
situatie waarbij we een prettige samenwerking aan willen gaan. 
 
Interesse? 
Het enige wat u hoeft te doen is een mailtje terug te sturen waarin staat dat u 
geïnteresseerd bent waarna wij vervolgens contact met u opnemen. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Tom van Roosmalen. 
 
tom@breakoutrun.nl 
+31(0)6 - 51098571 
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