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Avenue du Ruisseau du Godru 89   •   1300 Waver   •   België

Tel : 0476/75.39.33   •   Fax : 081/65.82.76   •   info@gorunning.be

Beste organisatoren van joggings, marathons, triatlons, trails, runbikes en andere wegwedstrijden,

Met genoegen bevestig ik u de voorbereiding van de agenda Go Running 2020, het praktische handboekje van alle 
loopfanaten. Zoals u weet, geniet deze agenda van een unieke formule met talrijke troeven, zowel voor de organisatoren 
als voor de lopers.

Enkele sterke punten die van Go Running een onmisbare agenda maken :

•  voor elke loopwedstrijd, overname van volgende info : datum, startplaats (stad/dorp, postcode en provincie), 
benaming, afstanden, startuur van de hoofdafstand, gegevens van de verantwoordelijke van de wedstrijd met 
telefoon, email-adres en website.

•  praktisch en compact formaat van 21 x 10 cm, met 128 bladzijden.
•  verschijningsdatum : eind januari zodat elke loper zijn seizoen ideaal zal kunnen plannen.
•  zeer belangrijke oplage : 50.000 exemplaren worden uitgedeeld !
•  gratis karakter : de lopers zullen deze papieren uitgave gratis ontvangen, onder andere in meer dan 150 verdeelpunten 

in België (sport- of runningwinkels, en andere).
•  link met de website www.gorunning.be waar talrijke details in verband met elke loop  kunnen gevonden worden (zie 

uitleg in bijlage).

Go Running 2020 zal alle joggings, marathons, triatlons, duathlons, trails, run-bikes of andere wegwedstrijden 
overnemen, die in België (maar ook belangrijke wedstrijden in het buitenland) tussen 01 februari 2020 en 31 januari 2021  
georganiseerd worden. 

Om uw loopevenement gratis in onze agenda te laten opnemen, stuur ons uw info zo vlug mogelijk op of surf op de 
pagina ‘Organisator’ van onze website www.gorunning.be : zo zal u de gelegenheid aan 50.000 loopfanaten geven 
hun seizoen vanaf eind januari te plannen en zo een keuze te maken tussen meer dan 1.600 loopwedstrijden, waaronder 
de uwe !

Gezien het grote aantal wedstrijden die in de agenda zullen opgenomen worden, kunt u aan uw evenement nog 
meer bekendheid geven door een betalende advertentie te plaatsen. Stuur ons dan het C-2 publiciteitsformulier 
ingevuld terug. Door zo’n advertentie te reserveren, krijgt uw loopwedstrijd een extra zichtbaarheid op onze 
website www.gorunning.be (zie uitleg in bijlage) en op onze facebook-pagina.

Wij zijn ervan overtuigd dat uw aankondiging of advertentie in Go Running 2020 het aantal deelnemers van uw wedstrijd 
positief zal beïnvloeden.

Ik blijf tot uw dienst voor alle bijkomende info en teken met sportieve groeten.

Christophe Poncelet
Uitgever

Uw loopevenement in de 50.000 exemplaren van onze agenda ?
Uiterste datum : 24 december om 23u59 !!!
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Hoe kan ik de info in verband met mijn loopwedstrijd naar uw redactie opsturen ?
Vul het C1-wedstrijdformulier in en stuur het per post of per fax op voor 24 december. Om fouten te vermijden raden wij u aan om zelf uw 
gegevens op de pagina Organisator van onze website www.gorunning.be in te vullen.

Hoe kan ik met zekerheid weten dat mijn wedstrijd wel in de papier uitgave opgenomen wordt ?
Op de pagina Organisator van onze website vindt u een zoekmachine waarmee u om het even wanneer kan nakijken of wij uw informatie 
wel ontvangen hebben en of uw wedstrijd wel opgenomen wordt.

Is de opname van mijn wedstrijd wel gratis ?
Ja, er wordt u geen cent gevraagd om uw wedstrijd in de papieren uitgave en op de website op te nemen indien uw loopevenement in België 
doorgaat (de buitenlandse organisatoren betalen wel een kleine bijdrage van € 50,00  per wedstrijd, behalve indien ze een betalende 
advertentie reserveren).

Hoe wordt mijn wedstrijd op de website www.gorunning.be gepresenteerd ?
Op de pagina Organisator van onze website vindt u een voorbeeld van een wedstrijd-presentatie.
Op 26 januari zal u een mail ontvangen met een nieuw paswoord voor 2020, welke u zal toelaten alle details in te geven die in de papieren 
uitgave niet opgenomen worden : exact adres van de startlocatie met Google-map,  gedetailleerde starturen, beschrijving van het parcours, 
inschrijvingskosten, criterium, bevoorradingen, souvenirs, douches/kleedkamers, aantal deelnemers en podium van de vorige editie van 
uw wedstrijd, link naar uw eigen website,… Al deze details worden vanzelfsprekend in de twee talen opgenomen. Bovendien kunnen de 
organisatoren twee PDF’s in verband met hun wedstrijd op onze website publiceren : één met een tal aan info (folder, affiche, omloop) en één 
met hun volledige resultaten.
Vanzelfsprekend kunnen de bezoekers van onze website de loopwedstrijden volgens verschillende zoekcriteria terugvinden : datum, benaming 
van de wedstrijd, plaats, postcode, maand, provincie,…
Onze Facebook-pagina zal in 2020 talrijke info overnemen, o.a. de wijzigingen in vergelijking met de in de papieren uitgave gepubliceerde 
info, de nieuwe wedstrijden, de annuleringen, de verschuivingen,…

Kan ik een advertentie in de papieren uitgave reserveren ?
Ja, gezien het grote aantal wedstrijden die in de agenda zullen opgenomen worden, kunt u aan uw evenement nog meer bekendheid 
geven door een betalende advertentie te plaatsen (waar bijvoorbeeld de logo’s van uw sponsors kunnen staan). Stuur ons dan het  
C2-publiciteitsformulier ingevuld terug.
Door de reservatie van 1/2 of 1/1 blz. krijgt u een gratis banner op onze website www.gorunning.be ; deze advertentie zal willekeurig op 
alle pagina’s van de website verschijnen. Zie daaromtrent de voorbeelden die nu op de website zichtbaar zijn.
Let op, wacht niet te veel om uw reservatie te boeken, want het aantal bladzijden in onze uitgave is beperkt !
Eindelijk zullen de organisatoren die een advertentie in de papieren editie gereserveerd hebben, over verschillende posts op onze facebook-
pagina beschikken.

Hoe worden de 50.000 exemplaren van de agenda uitgedeeld ?
Wij zullen in totaal 50.000 exemplaren van de agenda drukken, die als volgt verdeeld worden :

•   2.000 exemplaren worden in de standaard Boekhandels verkocht tegen de prijs van € 2,00.
•   48.000 exemplaren zullen gratis verdeeld worden zowel aan de lopers als aan de organisatoren of de winkels die de agenda’s (gratis) 

ontvangen om ze aan hun klanten aan te bieden. Go Running wordt via verschillende distributie-kanalen uitgedeeld :
-  24.000 exemplaren worden gratis aangeboden in ongeveer 150 verdelingspunten (runningwinkels, sportwinkels of andere)  
die ideaal in het Belgische grondgebied verspreid zijn ; de lijst van deze verdelingspunten verschijnt al op onze website.

-  3.000 exemplaren worden direct opgestuurd naar lopers die ons 4 postzegels zullen opsturen om een exemplaar in hun eigen 
postbus te ontvangen (en dit dankzij publicitaire acties (dagbladen, tijdschriften, mailings, email-campagnes).

-  18.000 exemplaren worden door onze commerciële adverteerders verdeeld maar ook tijdens belangrijke loopwedstriden  
van februari en maart. Wenst u wat agenda’s te ontvangen om ze aan uw deelnemers aan te bieden ? Stuur een mail naar 
orga@gorunning.be.

-  3.000 exemplaren worden door de VAL, de VTDL en de LBFTD aan hun leden aangeboden.

Wat moet ik doen om een exemplaar van de agenda thuis te bekomen ?
Zelfs indien de agenda gratis is, vragen wij u toch de verzendingskosten te betalen : stuur uw gegevens en 4 postzegels naar ons adres (zie 
hieronder) of stort het bedrag van € 3,47 per agenda op de rekening van bvba BLACK BABY BE09 0015 2526 2857. De agenda wordt u 
bij verschijning opgestuurd.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - FAQ
Enkele verduidelijkingen…



Datum : ….../.…../………..   Handtekening :

Indien u wenst dat uw loopwedstrijd gratis opgenomen wordt in de 50.000 exemplaren 
van de agenda Go Running 2020 en op de website www.gorunning.be,
stuur zo vlug mogelijk (voor 24 december) dit formulier naar GO RUNNING    

of (liefst) voer zelf uw gegevens in op onze website www.gorunning.be

In drukletters a.u.b.    –    Eén formulier per wedstrijd of per datum

Weekdag : ............................................................................  Datum : …….../……......................................../……......

Startplaats (stad/dorp) : ...................................................................................................  Postcode : …………......

Provincie : .......................................................................................................................................................................

Voor de hoeveelste keer wordt uw loopwedstrijd georganiseerd ?  .........................................................................................

Benaming van de wedstrijd : ............................................................................................................................................. 

Langste afstand (of hoofdafstand) :  ....................................................................................................................................

Vertrekuur van deze hoofdafstand : .…......u.....…..

Lijst van alle voorgestelde afstanden, van de langste tot de kortste (+ starttijden) :  
Gelieve elke afstand van de volgende te scheiden door een spatie, een streepje en een andere spatie 

 .....................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer van de verantwoordelijke van de loop : .............../ ....................................................................................

Email-adres voor info :  .........................................................................@ .........................................................................

Website : http://  ............................................................................................................................................................

Organisator : club of vereniging :  ......................................................................................................................................

Verantwoordelijke  Naam :  ...................................................  Voornaam :  ..............................................................

 Adres :  ..............................................................................................................................................  

 Postcode : ................................  Plaats : ........................................................................................  

 Eventuele tweede telefoonnummer : .............../ .....................................................................................

Info in verband met de vorige editie van uw loopwedstrijd : 

Datum :  ……/……/……….               Hoofdafstand : …..….. km

Aantal deelnemers aan deze hoofdafstand : .....................     Deelnemers alle afstanden samen :  ..........................................

Maakt uw wedstrijd deel uit van een criterium/challenge/kampioenschap ?   Ja  /  Nee

Wat is zijn benaming ?  ....................................................................................................................................................

Verantwoordelijke van dit criterium : Naam :  ..............................................   Tel : .............../ ............................................

Website van dit criterium : http:// ......................................................................................................................................

PS :  Zoals in onze brief vermeld, zal u op 26 januari 2020 een mail op bovenvermeld adres ontvangen, met een persoonlijk 
paswoord om op onze website alle details betreffende uw loopwedstrijd te kunnen invoeren. De 2020-kalender wordt op onze 
website www.gorunning.be in de loop van de maand januari voor iedereen toegankelijk.

In te vullen indien u de bovenvermelde persoon niet bent :

Naam :  ..........................................................................  Voornaam :  .....................................................................

Functie in de organisatie :  ................................................................................................................................................

Telefoon (bij voorkeur een Gsm) : .............../ ..................................................................................................................... 

Email-adres :  ............................................................................. @ .................................................................................

Formulier C1
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Benaming van de loop :   ................................................................................................... 
Datum van de loop :        …………/……………………/…………

Reservatieformulier voor een advertentie
in de 50.000 exemplaren van GO RUNNING 2020

 

Opties Presentatie Afmetingen (breedte x hoogte) Prijs Uw keuze

1/1 blz kleur aflopend 100 mm x 210 mm + afloop  520,00  €  

1/1 blz kleur in een kader 86 mm x 185 mm  520,00  €

1/2 blz kleur in een horizontaal kader 86 mm x 95 mm  280,00  €

1/3 blz kleur in een horizontaal kader 86 mm x 64 mm  230,00  €

1/4 blz kleur in een horizontaal kader 86 mm x 48 mm  175,00  €

.Betaling van de advertentie na verschijning.
. Om fouten te vermijden, gelieve uw advertentie drukklaar (PDF hoge resolutie) te mailen. Wij kunnen ook 

uw advertentie gratis lay-outen aan de hand van een project en uw materiaal (tekst, logo’s, hoge resolutie 
foto’s,…).

. De bovenvermelde prijzen zijn exclusief btw 21%. Indien u de btw niet recupereren kan, raden wij u aan 
om  uw advertentie aan één van uw sponsors te laten factureren, zodat hij deze BTW kan recupereren.

..Indien u 1/1 of 1/2 bladzijde reserveert, ontvangt u een gratis banner op de pagina’s van de website  
www.gorunning.be. Wat het te leveren materiaal betreft, zullen wij later met u contact opnemen.

2/2

Formulier C2

Terug te sturen ten laatste voor 24 december naar 
Go Running   •   Avenue du Ruisseau du Godru 89   •   1300 Waver   •   België

Tel : 0476/75.39.33   •   Fax : 081/65.82.76   •   pub@gorunning.be

Naam en voornaam van ondergetekende :  ........................................................................................................................

Functie in de organisatie :  ................................................................................................................................................ 

Adres :  ..........................................................................................................................................................................

Postcode :  ............................. Plaats :  .....................................................................................................................

Telefoon of Gsm :.............../ ..................................................  Fax: .............../ ..............................................

Email-adres :  ............................................................................. @ .................................................................................

Ik wens op dit adres ………  exemplaren van de agenda Go Running 2020 te ontvangen.

Het ontwerp of het materiaal    bevindt zich in bijlage

    wordt ten laatste voor 24 december opgestuurd

De advertentie dient gefactureerd te worden aan :   .............................................................................................................

Adres :   .........................................................................................................................................................................

Postcode :  ............................. Plaats :  .....................................................................................................................

Telefoon :  .............../……….…………..............        BTW-nummer :  ..................................................................................

Datum :        ….../.…../………..   Handtekening : 


