28

29

AMGEN Singelloop Breda:
misschien wel het gezelligste hardloop
evenement van Nederland!
Het eerste weekend van oktober is traditioneel het weekend
van de Singelloop in Breda, een professioneel en internationaal
hardloopevenement van allure.
Een stratenloop door het historisch centrum van Breda,
langs de mooie singels en markante gebouwen en met de
finish op de Grote Markt.
De Singelloop Breda is een top-loopevenement
waarbij de gezellige en bourgondische Bredase
sfeer voorop staat. Zo’n 80.000 toeschouwers
langs het schitterende parcours en daarnaast
vele dj’s, muziek- & dansgroepen maken de Singelloop Breda tot misschien wel de gezelligste
loop van Nederland!
Lopers kunnen deelnemen aan de 5 km, 10 km,
halve marathon, bedrijvenloop of familieloop.
Zo’n 500 vrijwilligers leiden alles in goede banen. Niet voor niets heeft de Singelloop Breda
als eerste jaarlijkse hardloopevenement op de
weg in Nederland in 2016 de vijfsterren waardering van de Europese Atletiekfederatie ontvangen. De Singelloop staat dus garant voor
een gezellige sfeer én prima faciliteiten!
Wij verheugen ons op jullie komst Masters en
heten jullie graag heel hartelijk welkom in het
bourgondische Breda: waar persoonlijke prestaties hand in hand gaan met een unieke beleving.

Ben jij er bij op 7 oktober 2018?
Voor informatie en inschrijvingen:
www.bredasesingelloop.nl

Loopevenementen loopgroep2000
gezellig en goed georganiseerd
Na de vakantie organiseert Loopgroep2000 wederom 4
loopevenementen in Noord West Veluwe. Het is een gevarieerd aanbod voor elk wat wils en met oog voor master
klasses.

Donderdag 16 augustus:
de Wiekenloop in Hulshorst

Deze Wiekenloop wordt voor de 2e keer georganiseerd
door Loopgroep2000 in samenwerking met de Buurtvereniging Hulshorst als onderdeel van de Wiekdagen. De
jeugdlopen gaan door het centrum van Hulshorst en ook de
5 en 10 km met een lus door de mooie omgeving van Hulshorst met grotendeels verhard parcours.

Zaterdag 15 september:
de Heideloop in Ermelo

Een echte klassieker met een prachtig parcours over en
langs de heidevelden van de Groevenbeekse hei en door
landgoed Oud Groevenbeek. Je kunt kiezen uit 5 en 10 km
. Verrassend noemen de deelnemers deze mooie loop in de
prachtige omgeving. Op vertoon van startnummer kun je
gratis zwemmen na afloop in zwembad /sporthal Caluna.

Zaterdag 10 november:
de Zandenplasloop in Nunspeet

Met om en nabij de 1000 deelnemers is deze loop de kraker onder onze loopevenementen. Met 80 lopers onder de
40 min was dit afgelopen jaar een kwalitatief goede loop
en het blijkt een snel parcours te zijn. Geheel glad asfalt en
licht glooiend met voor velen nog een test voor de 7 heuvelenloop een week later. Een 2,5 km fun run is toegevoegd
aan het programma. Dus nu kun je kiezen uit 2,5 km, 5 km
en 10 km.

Zaterdag 8 december:
de Koude Polderloop in Nijkerk

Met een prachtig wegparcours door de Arkemeense polder erg in trek bij de echte liefhebbers. De weersomstandigheden maken het de laatste jaren tot een echte Koude
Polderloop.

Inschrijving geopend.

De inschrijving voor deze lopen is onlangs geopend via www.
inschrijven.nl en op de website van loopgroep2000 kun je
alle gegevens verder vinden : www.loopgroep2000.nl .

Enza Zaden Vooroeverloop
Zondag 2 september 2018 vindt de 6e editie van De Enza
Zaden Vooroeverloop plaats. De Enza Zaden Vooroeverloop is, als halve marathon, in 2013 voor het eerst georganiseerd.
Locatie
De Vooroever is een natuur- en recreatiegebied van omstreeks 144 hectare langs de kust van het IJsselmeer
tussen Medemblik en Enkhuizen. De start en finish vindt
plaats bij het bijna 150 jaar oude stoomgemaal van Medemblik. Zo zien de supporters de deelnemers starten en
finishen. Op het terrein van het Stoommachinemuseum
staat gezelligheid voorop: er is een groot springkussen
voor de jeugdige deelnemers en een terras voor de oudere

jeugd. Natuurlijk is er muziek en is het
Stoommachinemuseum ook de hele dag geopend.
Voor ieder wat wils!
Naast het mooie parcours en het persoonlijk karakter van
deze loop biedt de organisatie verschillende afstanden
aan: de halve marathon: individueel of middels de estafetteloop, de 10 kilometer en speciaal voor de (klein-) kinderen organiseren we de family run: een parcours van 1 of
2 km.
Inschrijven?
Meer informatie en inschrijven kan via de website: www.
enzazadenvooroeverloop.nl

