
Vroegboek korting tot 15 april!  Bekijk deze email in je browser

 
Nog niet ingeschreven? 

 

Tot 15 april vroegboek
korting!  

Nog niet ingeschreven en wil je wel meelopen? 
Dan is dit het juiste moment om nog een fijne korting van € 5,50 te pakken.
Je kan nog inschrijven met deze korting tot 15 april. De korting geldt voor alle
afstanden van De Loop van Leidsche Rijn, dus de 15 km, 10 km en 5 km.
 

Nieuw parcours op alle afstanden! 

SCHRIJF JE NU HIER IN!

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/deloopvanleidscherijn.nl/inschrijving-2018-geopend-2633645?e=%5BUNIQID%5D
https://inschrijven.nl/formulier?id=2018060305911&ag=j&tl=nl
https://inschrijven.nl/formulier?id=2018060305911&ag=j&tl=nl
https://www.deloopvanleidscherijn.nl/pg-26676-7-108906/pagina/evenement_dlvlr_-_tarieven.html
https://www.deloopvanleidscherijn.nl/pg-26676-7-62720/pagina/home.html
https://inschrijven.nl/formulier?id=2018060305911&ag=j&tl=nl
http://eepurl.com/dhc0Sj
https://us9.campaign-archive.com/home/?u=aa9ae4e873e4e752dbeb3a0b4&id=44cd794fa6
javascript:;


De 15 km van De Loop van Leidsche Rijn 
Samen met de recreanten komen hier ook de
AtletiekUnie (top)wedstrijdlopers aan de start.
Voor de wedstrijd zijn er startvakken,
waarvoor je op basis van je opgegeven
eindtijd wordt ingedeeld. De wedstrijdlopers
vertrekken vanuit het eerste startvak. 

De 10 km van De Loop van Leidsche Rijn 
Altijd een populaire afstand voor veel lopers.
Dus wil jij een snelle tijd neerzetten op de 
10 km? Je PR kraken of gewoon een mooie
afstand lopen? Dan kun je hier beslist je hart
ophalen. Je loopt door het groene hart van
Leidsche Rijn, Over de Groenedijk en de oude
Zandweg in De Meern.

De 5 km van De Loop van Leidsche Rijn 
Jij wilt je PR 'crushen', een snelle tijd
neerzetten op jouw 5 km? Of misschien wel je
eerste wedstrijd lopen? Dan is dit snelle
parcours om en nabij het Maximapark jouw
terrein. Je loopt o.a. via de prachtige
Alendorperweg en langs het prachtige
Castellum weer richting finish in het
Maximapark. 

 

Doe je met jouw team mee aan de 10KM
Team-/Bedrijvenloop in Leidsche Rijn? 

Loop mee en schrijf je nu in met korting!
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Een geweldig leuke gelegenheid om samen met je loopmaatjes,
buurtgenoten of collega’s de 10 km Team/Bedrijvenloop lopen!

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?

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 op de been kunt brengen en je
samen de uitdaging aandurft, meld je dan aan en doe mee!

Een team bestaat 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. 

 

 
* UITNODIGING *

 
Maandagavond 23 april - 19.30 uur

Trainer/coach Rob Veer bij Rob Druppers Running Academy

Op maandagavond, 23 april a.s. om 19.30 uur ben je van harte uitgenodigd
voor een bijzondere boekpresentatie van Rob Veer bij Rob Druppers
Running Academy in Vleuten.

Op 7 april a.s. komt zijn nieuwe boek ' De tien, de halve en de hele' uit. Het
boek over alles wat lopers die het beste uit zichzelf willen halen altijd al wilden
weten over hardlopen. Dit wil je niet missen! 

Aanmelden hiervoor graag via: info@robdruppersrunningacademy.nl
 

DOE MEE EN SCHRIJf HIER IN!
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Rob Veer (1957) is trainer/coach van
hardlopers en triatleten. Hij heeft ervaring
met zowel recreatieve als
wedstrijdgerichte sporters. Onder zijn
hoede plaatsten sporters zich voor EK’s,
WK’s en de Olympische Spelen. Zijn roots
liggen, evenals die van Rob Druppers, bij
de Utrechtse AV Hellas. Hij woont
tegenwoordig in Frankrijk, begeleidt
sporters op afstand via RobVeer.Com en
schrijft voor o.a. Runner’s World
en Hardlopen.nl van de AtletiekUnie.

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.

Aanmelden Rob Veer boekpresentatie!
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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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INSCHRIJVEN KAN HIER!
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