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Dafne Schippersbrug onderdeel van

 

nieuw wedstrijd parcours! 
Laat je verrassen! Loop mee met De Loop van Leidsche Rijn en ontdek de
nieuwe hardlooproutes. We gaan nu door verschillende woonwijken van
Leidsche Rijn en maken speciaal op de hoofdafstand van 15 km een uitstapje
over de nieuwe Dafne Schippers fietsbrug te lopen. Verder komen we langs
tal van bezienswaardigheden die Leidsche Rijn zo aantrekkelijk maakt.
We starten en finishen wel in het voor ons vertrouwde Maximapark maar
lopen slechts een klein stukje over ’t Lint.

Check hier de parcoursen van 2018! 
 

SCHRIJF JE HIER IN!
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De Team-/bedrijvenloop van Leidsche Rijn 
Doen jullie dit jaar ook mee met een team van loopmaatjes, buurtgenoten
of collega’s aan de Team/Bedrijvenloop?

Samen hardlopen is een geweldige teambuildingsactiviteit. Samen naar een
doel toewerken, samen een prestatie neerzetten en ook nog gezond bezig zijn.
Wat is er leuker dan dat?

Lijkt je dit wat, doe dan mee met de team-/bedrijvenloop van De Loop van
Leidsche Rijn. Je loopt de 10 km van De Loop van Leidsche Rijn, met start en
finish in het mooie Maximapark. Als je één of meer teams van maximaal 5
deelnemers per team op de been kunt brengen en je samen de uitdaging
aandurft, meld je dan aan en doe mee!

Een team bestaat dus uit maximaal 5 deelnemers. De finishtijden van de drie
snelste lopers van het team vormen de gemiddelde teamtijd en met deze tijd
strijdt het team mee in het team-/bedrijvenloopklassement. De beste drie teams
ontvangen een herinneringsbokaal. Alle deelnemers van de team-
/bedrijvenloop worden ook geklasseerd in het individuele klassement.
 

Doe je mee met een team? 

DIRECT INSCHRIJVEN KAN HIER!
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Abrona Loop bij De Loop Van Leidsche Rijn 
 
De Abrona Loop is een hardloopwedstrijd voor mensen met een
(verstandelijke) beperking en is een terugkerend onderdeel van De Loop
van Leidsche Rijn.

Iedereen met een (verstandelijke) beperking kan hier aan meedoen.
Het maakt dus niet uit waar je woont of door welke organisatie je wordt
begeleid. Zowel voor de deelnemers als de toeschouwers is de Abrona Loop
een prachtig evenement. Het enthousiasme van de deelnemers is geweldig en
werkt zeer aanstekelijk! 
 

DOE JE MEE? Inschrijven kan hier!
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Voor de Lint-Wurm Run XL
 

speciale 3km hardloopclinic 
Lint-Wurmpie organiseert richting de Lint-Wurmpie Run 2018 een 3 km
hardloopclinic voor de Lint-Wurm Run XL, in samenwerking met partners
Athletic Point en ABC Fysiotherapie. 

Trainers van Lint-Wurmpie en Loopgroep Athletic Point kids/jeugd, met
verstand van hardlopen, schoenen en loop-oefeningen zullen de clinic geven.
Ook zal er een kinderfysiotherapeut van ABC fysiotherapie aanwezig zijn.
Deze hardloopclinic is voor kinderen van 11 t/m 14 jaar.

Meer info en inschrijven voor een van de onderdelen via deze LINK.
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