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Doe jij dit jaar ook weer mee? 
Je kunt kiezen uit 3 afstanden, alle met de start en finish in het mooie
Maximapark. De start- en finishstraat wordt dit jaar extra leuk, want dat staat
volledig in het teken van 20 jaar Leidsche Rijn!

Er is een DJ aanwezig die jou begeleidt over de finish en je krijgt natuurlijk een
unieke medaille. Na afloop is er volop gelegenheid op het evenemententerrein
om onder het genot van een hapje nog even na te praten met je loopmaatjes.

Zorg dat je er bij bent en schrijf je nu in zodat je verzekert bent van een
startnummer met je voornaam er op! 
 
Welke afstand ga jij lopen?  
De 5 km afstand is toegevoegd aan De Loop van Leidsche Rijn, waardoor de
DivaRun is komen te vervallen. Er zijn nu 3 afstanden waar je op sportief
gebied je hart kunt ophalen. De 5, 10 of 15 km.
Kinderen vanaf 3 t/m 14 jaar kunnen dit jaar weer meedoen aan een van de
onderdelen van de Lint-Wurmpie Run.  
 
Alle onderdelen op een rij
De 5, 10 en 15 km Loop van Leidsche Rijn, 1 en 2 km Abronaloop en de 500m
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Wurmpie Run, 1 of 2 km Lint-Wurmpie Run of de 3 km Lint-Wurm Run XL.
 

* NIEUW*
 

Team-/bedrijvenloop van Leidsche Rijn 
Wil je met een team van loopmaatjes, buurtgenoten en of collega’s mee
doen aan de De Loop van Leidsche Rijn? Dat kan nu!
De 10 km team/bedrijvenloop geeft je een extra boost. Samen voorbereiden
op de loop en uiteindelijk gezamenlijk starten en natuurlijk finishen.
 
Als je als team/bedrijf inschrijft word je ontvangen in een speciaal
ingerichte tent op het evenemententerrein. Je loopt de 10 kilometerafstand
van De Loop van Leidsche Rijn. De start en finish zijn natuurlijk in het mooie
Maximapark.
 
Een team bestaat uit maximaal 5 deelnemers, waarbij de finishtijden van de
drie snelste lopers van je team de gemiddelde team-tijd vormen, waarmee jouw
team de strijdt voor een mooie plek in het team/bedrijvenloopklassement.
 
De beste drie teams van de 10 km team/bedrijvenloop ontvangen bij de
prijsuitreiking een herinneringsbokaal. Deelnemers aan de
Team/Bedrijvenloop worden uiteraard ook geklasseerd in het individuele

SCHRIJF JE NU HIER IN!
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klassement.
 

 Wil jij goed voorbereid zijn? 

Kom trainen bij Athletic Point 
 

Ga jij de uitdaging aan om ook aan de start te staan bij
De Loop van Leidsche Rijn?

 
Dan is Loopgroep Athletic Point iets voor jou. Athletic Point staat al

jaren garant voor succesvolle hardlooptrainingen in en rondom Leidsche
Rijn. Trainingen worden verzorgd door een team van gekwalificeerde,

ervaren en bovenal enthousiaste trainers. We trainen in niveaugroepen
van geringe omvang, waardoor er evenveel persoonlijke aandacht is voor
zowel beginners als gevorderden. Je kunt bij de trainers altijd terecht met

(hardloop)vragen, je persoonlijk doel te bespreken en voor
trainingsschema’s.

 
Regelmatig is er een georganiseerde duurloop of gaan we gezamenlijk
naar een hardloopevenement. Niets is verplicht, sportieve gezelligheid

staat voorop.
 

SPECIALE ACTIE!
Als je lid wordt van AP ontvang je een gratis Athletic Point

hardloopshirt (winkelwaarde € 25,-).

DIRECT INSCHRIJVEN KAN HIER!

https://www.athleticpoint.nl/
https://www.athleticpoint.nl/
https://www.inschrijven.nl/2018/deloopvanleidscherijn/


Het lidmaatschap wordt naar rato berekend en is inclusief recreanten lidmaatschap Atletiekunie. 

 

Rob Druppers Running Academy
14 februari ontvang je bij onze partner Rob Druppers Running Academy

14% korting*) op nieuwe hardloopschoenen!
Dus ben jij toe aan een nieuw stel schoenen? Wacht dan niet en kom

woensdag 14 februari en scoor je Valentijnskorting van 14%.
 

Adres: Europaweg 50, 3452 HG Vleuten/Leidsche Rijn

*) Niet in combinatie met andere acties/kortingen.

Lid worden van Athletic Point kan hier!

http://www.robdruppersrunningacademy.nl/
http://%20http://www.robdruppersrunningacademy.nl%20
https://www.athleticpoint.nl/over-athletic-point/lid-worden-volwassenen/


* NIEUW*

3km Lint-Wurm Run XL 
De Lint-Wurmpie Run, het jeugdonderdeel bij De Loop van Leidsche Rijn,
is dit jaar voor kinderen van 3 t/m 14 jaar.

Naast de 500m KOKO Kinderopvang ‘Wurmpie’ Run voor de kleintjes van 3-4
jaar, de 1km Cool Bear Lint-Wurmpie Run en de 2km PLUS Lint-Wurmpie Run
is er nu ook de 3km Lint-Wurm Run XL.

Deze nieuwe afstand is voor kinderen van 11 t/m 14 jaar en alleen bij deze
afstand is er tijdregistratie en zijn er prijzen te winnen in categorieën.

Meer informatie of inschrijven voor een van de onderdelen kan eenvoudig
via www.lint-wurmpie.nl.
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