
	  
PERSMEDEDELING	  &	  UITNODIGING	  

	  
300	  LOPERS	  OP	  DE	  DERDE	  EDITIE	  VAN	  DE	  RESEARCHRUN™	  

	  
	  

Aanstaande	  donderdag	  (25	  september)	  gaat	  de	  derde	  editie	  van	  de	  RESEARCHRUN™	  door,	  dit	  jaar	  in	  
de	  Kazerne	  De	  Hemptinne.	  Bedoeling	  van	  dit	  evenement	  is	  sport	  en	  gezondheid	  te	  promoten	  op	  het	  
werk	  en	  om	  de	  samenhang,	  contacten	  en	  networking	  binnen	  het	  bedrijf	  en	  binnen	  de	  research	  sector	  
te	   bevorderen.	   RESEARCHRUN™	   krijgt	   dan	   ook	   de	   steun	   van	   VOKA	   Arr.	   Leuven	   en	   van	   de	   Stad	  
Leuven.	  	  
	  
Dit	  jaar	  zullen	  99	  ploegen	  (misschien	  meer)	  deelnemen,	  wat	  weer	  een	  forse	  toename	  is	  in	  vergelijking	  
met	  verleden	  jaar	  (42	  ploegen	  in	  2012,	  67	  ploegen	  in	  2013).	  Het	  succes	  van	  het	  evenement	  is	  mede	  te	  
danken	  aan	  de	  leuke	  formule	  ervan,	  dewelke	  logischerwijs	  ongewijzigd	  blijft.	  	  
	  
Verleden	  jaar	  gaven	  Kevin	  en	  Dylan	  Borlée,	  beiden	  gesponsord	  door	  hoofdpartner	  Lampiris,	  de	  start.	  
Dit	   jaar	   is	  het	  aan	  vader	  Jacques	  Borlée	  de	  beurt!	  De	  Stad	  Leuven	   loopt	  opnieuw	  mee	  met	  Els	  Van	  
Hoof,	  Carl	  Devlies	  en	  Erik	  	  Vanderheiden	  niet	  minder	  dan	  3	  schepenen	  aan	  de	  startlijn.	  	  
	  
Een	   specifieke	   samenwerking	   tussen	   hoofdsponsor	   Lampiris,	   Natuurpunt	   en	   	   Leuven	  
Klimaatneutraal	  2030	  werd	  dit	   jaar	   tot	  stand	  gebracht,	  met	  als	  concreet	   initiatief	  het	  organiseren,	  
onder	   de	   deelnemende	   bedrijven,	   van	   een	   door	   partner	  ekr8	   gesteunde	   Zero	   Emissie	  Wedtrijd.	   De	  
laureaten	  (IDEWE	  en	  EKOWALL)	  krijgen	  gedurende	  15	  dagen	  een	  Zero	  Emissie	  Karavaan	  (elektrische	  
fietsen,	   motors,	   scooters)	   in	   gebruik.	   Schepen	  Mohammed	   Ridouani	   zal	   met	   andere	   medewerkers	  
LKN2030	  vertegenwoordigen.	  

	  
RESEARCHRUN™	  
WAT?	  een	  sportief	  networking	  en	  teambuilding	  event	  
WIE?	  bedrijven	  uit	  het	  Research	  park	  Haasrode,	  de	  research	  sector	  en	  hun	  professionele	  partners	  
WANNEER?	  	  donderdag	  25	  september	  2014,	  17u30	  (start	  van	  de	  wedstrijd)	  /	  19u45	  (prijsuitreiking)	  
WAAR?	  Kazerne	  De	  Hemptinne,	  Hertogstraat	  184	  te	  3001	  Leuven.	  	  
HOE?	  loopwedstrijd	  voor	  teams	  van	  3	  lopers,	  op	  een	  omloop	  van	  3km.	  Loper	  A	  loopt	  het	  eerste	  rondje	  van	  3km,	  
waarna	  loper	  B	  aansluit	  voor	  de	  tweede	  ronde,	  en	  tenslotte	  sluit	  loper	  C	  aan	  voor	  de	  derde	  en	  laatste	  ronde.	  Niet-‐
lopers	  kunnen	  de	  omloop	  wandelen.	  
	  
DRINK	  &	  WALKING	  DINNER	  
Na	  de	  wedstrijd	  volgt	  in	  de	  feestzaal	  van	  de	  kazerne	  een	  prijsuitreiking	  met	  receptie	  en	  walking	  dinner	  waar	  gezellig	  
kan	  nagepraat	  worden	  en	  waar	  professionele	  banden	  gesmeed	  kunnen	  worden.	  	  
	  
STEUN	  AAN	  KANACTIEF	  &	  NATUURPUNT	  
Door	  aan	  de	  RESEARCHRUN™	  deel	  te	  nemen	  steunen	  de	  bedrijven	  zowel	  KanAktief	  	  (een	  groepering	  van	  
deskundigen	  die	  kankerpatiënten	  helpt	  weer	  energie	  krijgen)	  als	  Natuurpunt.	  	  
	  
LAMPIRIS	  MAKES	  RESEARCH	  RUN	  
LAMPIRIS,	  de	  Belgische	  leverancier	  van	  groene	  energie,	  heeft	  al	  enkele	  jaren	  een	  speciale	  band	  met	  de	  loopsport.	  
Daarom	  is	  LAMPIRIS	  dit	  jaar	  opnieuw	  hoofdpartner	  van	  de	  RESEARCHRUN™.	  Naast	  Lampiris	  komt	  dit	  jaar	  het	  bedrijf	  
CORALIUS	  uit	  het	  Haasrode	  Research	  Park	  ook	  erbij	  als	  partner.	  	  
	  	  
INFORMATIE	  
www.researchrun.be	  of	  contacteer	  	  
Bart	  Delobel	  info@fffc.be	  +32	  496	  856455	  	  
Michael	  Lucas	  michael@researchrun.be	  +	  32	  478563534	  


