
Hoe maken wij kleurenpoeder strooiers dit feest tot een waar festijn? 
 

Beste vrijwilliger, 

Bedankt dat jij ervoor hebt gezorgd dat we dit jaar voor het eerst Colours by the Sea kunnen 

organiseren. Vrijdag 14 juni starten om 20 uur ruim 5600 mensen. Zij verwachten een geweldig 

loopfeest en daar gaan wij samen voor zorgen. 

Graag informeer ik jullie wat wij gaan doen en wat we van elkaar mogen verwachten. 

Op donderdag 13 juni (van 14-18 en van 19-21 uur) en op vrijdag 14 juni (van  14 – 19:30), kunnen de 

lopers op het wedstrijdsecretariaat hun t-shirt op komen halen. Dit betekent het uitreiken van ruim 

5600 t-shirts in die twee dagen. Nu zijn er al wat vrijwilligers die hebben aangegeven te kunnen 

helpen, maar mocht je dat nog niet hebben gedaan en daar wel tijd vrij voor kunnen maken, meld je 

dan aan. Stuur een mail naar info@coloursbythesea.nl 

Ondertussen kun je op de site www.coloursbythesea.nl lezen waar we je hebben ingepland. We 

hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk aan jullie wensen te voldoen. Let ook goed op bij het 

lezen, er zijn personen die dezelfde naam hebben. Of een dubbele functie (na het secretariaat kan je 

bijvoorbeeld ook op het Bellamypark worden ingezet) 

Vrijdag 14 juni starten we om 14 uur met de opbouw van de Kleurenposten: 

 

Anthony zal jullie nog wat informatie geven tijdens het verzamelen in de Frans Naerebout gymzaal 

(Grote markt 1, 4381 JB Vlissingen. Naast politiebureau). 

 

mailto:info@coloursbythesea.nl
http://www.coloursbythesea.nl/


Hoe ziet de avond er ongeveer uit: 
 

17:00 en 17:30 uur of eerder als je 's middags al een functie hebt. 

Verzamelen vrijwilligers - ruim 120 - gymzaal Frans Naereboutschool (Ichtus Slijkstraat), achter 

politiebureau Vlissingen. 

  

o Alle vrijwilligers, kleuren strooiers, verkeersregelaars ed. verzamelen in de bovengenoemde 

sporthal.  

o Meld je bij aankomst. 

o Je krijgt een t-shirt van Colours by the Sea (die je mag houden) en de attributen die je nodig 

hebt voor je taak.  

o Iedereen die op een kleurenpost staat krijgt een shirt met overeenstemmende kleur. Alle 

shirts zijn maat XL en L, dus is dit voor jou ruim zorg dan dat je een riem bij hebt. Deze 

kleurpunt shirts willen wij graag weer terug.  

18:00 uur 

Laatste briefing door Anthony 

19:00 uur 

Bemannen/-vrouwen kleurenpunten. 

Bemannen VR-punten. 

Let op de gymzaal zal niet afgesloten worden, dus laat er geen waardevolle spullen achter!!! 

20:00 uur  

Startschot Colours By The Sea. 

21:30 uur 

Sluiting loop Colours By The Sea. Anthony is de laatste loper in tutu! 

Nadat de laatste loper het kleurpunt gepasseerd is vragen wij jullie in 5 minuten de doeken en 

omgeving op te ruimen. Jullie worden na deze turbo opruim actie verwacht bij de kleurexplosie op 

het Bellamypark. Daar willen wij tenslotte allemaal bij zijn. Daarom: kom op de fiets ! 

Team Jan Jansma ruimt hierna de kleurposten op. 

Als Anthony is gepasseerd doe je het volgende: je rolt zo snel mogelijk het doek op. Daarna stap je 

met je groep op de fiets en ga je rechtstreeks naar het Bellamypark en  neem  je de ballonnen met 

stok mee. Hierover later meer.  

Verkeersregelaars: 



Zodra Anthony voorbij is ga je terug naar het Bellamypark. Bij de finish hulp bieden bij het uitdelen 

van flesjes water en kleurenpoeder. 

Kleurenpoederstrooiers: 

Opruimen kleurenpunt. Vele handen maken licht werk!  

De captain geeft aan wanneer je terug kunt gaan naar het Bellamy. 

Van kleurenpunt groen kunnen er 10 personen gelijk terug naar het Bellamy om te assisteren bij het 

uitdelen van flesjes water. 

21:30 uur  

Uitdelen dopjes kleurenpoeder op het Bellamypark. 

In 15 minuten willen we zoveel mogelijk personen voorzien van een dopje kleurenpoeder.  En om 

21:45 uur een ware kleurexplosie! 

24:00 uur 

Na afloop vragen wij jullie om allemaal even te helpen met het opruimen van het Bellamypark. Er zijn 

minimaal 20 bezems aanwezig en als we even met z'n alle de schouders er onder zetten dan zijn we 

in 30 minuten klaar.  

Kleurenstrooiers opgelet 

DOEN: 

 Zorg dat je oude kleding aan hebt.  

 Kom op de FIETS  ! 

 Zorg dat de schoenen die je aan hebt gekleurd mogen worden. Je kunt ze aanhouden als 

aandenken of weggooien. Het is echt van belang dat je oude schoenen aanhebt of schoenen 

die je schoon kan maken (dan denken wij aan regenlaarzen); 

 Draag het gekleurde t-shirt wat je hebt gehad; 

 Draag een mondmasker; 

 Draag plastic handschoenen; 

 Bescherm je ogen met een bril en/of pet met klep; 

 Gebruik de flessen voor het strooien van het kleurenpoeder; 

 Let op de windrichting. Ga met je rug tegen de wind in staan; 

 Richt op het onderlichaam tot ongeveer tepelhoogte; 

 Richt alleen hoger wanneer de loper hier zelf om vraagt; 

 Let op, er lopen flink wat kinderen mee. Zij starten in de laatste groep! 

 De EHBO-er heeft een oogdouche, dus bij stof in je ogen, spoel ze uit! 

 je shirt inleveren bij de sporthal - bij droogweer voor de ingang van de zaal 

NIET DOEN: 

 Je leuke nieuwe kleren aantrekken; 

 Je nieuwe of favoriete schoenen aantrekken. Ga er van uit dat je ze daarna wel weg kunt 

gooien. Jullie krijgen zo enorm veel poeder over je heen. 



 Contactlenzen dragen; 

 Tegen de wind in gaan strooien; 

 Weggaan van je post zonder de captain te informeren; 

 Richt absoluut niet boven borsthoogte, tenzij de loper hier zelf om vraagt; 

 kennissen en vrienden mee laten gooien, gooien  alleen door kleurgooiers met shirt;  

  na terugkomst (eind van de avond) niet met je kleurkleding de sportzaal in. Je mag wel de 

kleedkamers in. Douchen mag ook ! 

Beste vrijwilligers, jullie maken het feest. Dus geniet en laat ze genieten! 

Dans, swing en begroet.. jullie zijn de kleur, jullie maken het feest compleet. 

We zien jullie op vrijdag 14 juni 2013 en we maken er een topavond van! 

Anthony, Suset, Jan, Joan en Miranda 

  


