
→ Elk bedrijfsteam bestaat uit 5 lopers of een veelvoud ervan.  

→ Op de gepersonaliseerde borstnummers met chip staat de 

naam van het bedrijf. 

→ Indien er meerdere teams van één bedrijf zijn, worden er  

cijfers achter de bedrijfsnaam gezet (startend met 1). 

→ Elk team loopt de afstand van 5 km. De tijd van de totale 

afstand in niet van belang, wel de klimtijd van de 4 beste lopers 

over 777 meter.  

Opgelet! Iedereen moet de aankomst bereiken! 

→ De leden van de eerste drie teams ontvangen een  beker 

tijdens de podiumceremonie. 

→ Het winnende team mag zich voor één jaar het sportiefste 

bedrijf van Limburg noemen, of King Of The Hill.  

→ Inschrijven kan enkel online via onze website tot 8 oktober  

via www.kbcnightrun.be. 

Deelnemende bedrijven ontvangen een factuur. De bedrijfs-

gegevens dienen spontaan overgemaakt te worden aan de  

organisatie via stefan@thenightrun.be. 

Het  decor  is  het  industrieel  erfgoed  van  de 

koolmijn  van  Beringen.  Voor  de  start  van  de 

gekozen  afstand  kunnen  de  deelnemers genie-

ten  van  de  preparty  en  de  Glowrobic runners  

warming-up  vol  energieke  bewegingen.  Elke  

deelnemer  ontvangt  hiervoor  twee lichtgevende 

foamsticks. 

Tijdens de run loop je rond en door de kleurrijk 

verlichte gebouwen met thematische geluiden en 

rookeffecten. Daarna loop je op 12,5 meter hoogte 

over het bordes van Europa’s grootste indoor duik-

centrum met een uniek uitzicht over het evene-

ment. Ook de lagune is dit jaar een onderdeel van 

het parcours. Dan volgt de grootste uitdaging: loop 

langs een volledig verlicht traject naar de top van 

de terril. Dit is een flinke klim van 777 meter en 65 

hoogtemeters. Na de inspanning volgt de ontspan-

ning. Hiervoor kan je terecht in de partytent aan 

de aankomst. Liever rustig napraten en iets drin-

ken of eten? Dan kan je terecht in de brasserie van 

het duikcentrum Todi.  

The Night Run   011 45 39 99   0495 20 70 96   info@thenightrun.be 



› Deelname met 5 lopers aan de teamwedstrijd ‘King Of The Hill’ 

› 5 gepersonaliseerde borstnummers 

› 10 led foamsticks (2 per loper) 

› Foto van het team voor de photowall en UV make-up  

› Deelname aan de Glowrobic runners warming-up 

› Bevoorrading onderweg 

› Bewaakte bewaarplaats sporttassen, kleedruimte en douchemogelijkheid 

› Medaille voor elke deelnemer en energiedrank, fruit en cake bij aankomst 

› Toegang tot de afterparty 

= enkel deelname aan de teamwedstrijd zonder enige vorm van hospitality 

› Deelname met 5 lopers aan de teamwedstrijd ‘King Of The Hill’ 

› 5 gepersonaliseerde borstnummers 

› 10 led foamsticks (2 per loper) 

› Foto van het team voor de photowall en UV make-up 

› Deelname aan de Glowrobic runners warming-up 

› Bevoorrading onderweg 

› Bewaakte bewaarplaats sporttassen, kleedruimte en douchemogelijkheid 

› Medaille voor elke deelnemer en energiedrank, fruit en cake bij aankomst 

› Toegang tot de afterparty 

› Toegang tot de VIP ruimte Divers Bar voor de  teamleden  

› 60 drankbonnen (2 bonnen voor standaard consumptie, 3 bonnen voor wijn & luxe bieren) 

› Afgewerkte en gepersonaliseerde statafel 

       Hapjes voor de run 

       Luxe broodjesbuffet en huisgemaakte soepen na de wedstrijd 

= deelname aan de teamwedstrijd + VIP tafel in het duikcentrum 

€

€
€ €

→ In deze formules dient uw bedrijf voor 8 oktober online in te schrijven voor de run. Via stefan@thenightrun.be kan u laten 

weten dat u voor deze formule kiest. Na opmaak en betaling van de factuur ontvangt u de nodige bonnen en documenten. 



› Deelname met 5 lopers aan de teamwedstrijd ‘King Of The Hill’ 

› 5 gepersonaliseerde borstnummers 

› 10 led foamsticks (2 per loper) 

› Foto van het team voor de photowall en UV make-up  

› Deelname aan de Glowrobic runners warming-up 

› Bevoorrading onderweg 

› Bewaakte bewaarplaats sporttassen, kleedruimte en douchemogelijkheid 

› Medaille voor elke deelnemer en energiedrank, fruit en cake bij aankomst 

› Toegang tot de afterparty 

› Toegang tot de VIP ruimte Terril view voor de teamleden  

› Gereserveerde tafel met drankje bij aankomst 

› 4 gangen diner met keuze vlees – vis – vegetarisch  

       Voorgerecht en soep worden geserveerd voor de loopwedstrijd 

       Koud buffet, warm buffet en desserts na de loopwedstrijd  

› 60 drankbonnen (2 bonnen voor standaard consumptie, 3 bonnen voor wijn & luxe bieren) 

= deelname aan de teamwedstrijd + VIP diner in het duikcentrum  

› Taxi service tot aan de locatie 

› Eigen tent met privé douches, omkleedruimtes en bewaakte bewaarplaats sporttassen 

› Tafels, stoelen, linnen, kaarsen, … in de bedrijfskleuren 

› Winter BBQ, walking dinner, ... 

Indien u extra wensen heeft, kunnen we ook pakketten op maat aanbieden. 

€
€ €

→ In deze formules dient uw bedrijf voor 8 oktober online in te schrijven voor de run. Via stefan@thenightrun.be kan u laten 

weten dat u voor deze formule kiest. Na opmaak en betaling van de factuur ontvangt u de nodige bonnen en documenten. 


