Nieuwsbrief buurt van Castellania en ging op zoek naar
het graf van Coppi. Dat is niet moeilijk te
40e PK Sport Bosdijkloop
vinden. Bij de ingang van het dorp staat al
een bordje. Het graf is een bedevaartsoor
veel wielerliefhebbers.
Zondag 18 februari 2018
Vijf dagen voor de Tour van 1951 overleed
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Loop het voorjaar tegemoet! Voor de beginnende
loper
kilometer
voor de
Milaan-Turijn.
gevorderde loper de 10 kilometer en halve marathon. Kinderen t/m 12 jaar kunnen
Fausto en Serse liggen bij elkaar begraven
gratis meedoen aan de 1 kilometer Jeugdloop.
Voor de jubileum editie PK Sport
(zie foto). Op het terrein staan diverse
Bosdijkloop 2018 zijn de parcoursen vernieuwd.
Iedereen
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Coppi en
zijn grandioze wielerloopbaan.
Op de halve marathon en de 10 kilometer zijn er
Inschrijving en wedstrijdsecretariaat
Kiezen? Moeilijk. Zonder Bartali zou Coppi
geldprijzen, welke alleen bij de huldiging op de
Meedoen is eenvoudig: www.inschrijven.nl.
niet zo geschitterd hebben. Andersom ook
dag van de loop worden uitgereikt.
Voorinschrijven is nog mogelijk t/m 15 februari.
niet. Lees maar eens een van de talrijke
De uitslagen zijn op de dag van de loop vanaf
Inschrijven op de dag van de loop kan in sporthal
boeken die over Coppi en Bartali zijn
17.00 uur beschikbaar op www.uitslagen.nl en
De Boei, Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen,
verschenen.
vervolgens op www.ttcdemerel.nl.
vanaf 10:30 uur tot uiterlijk een kwartier voor de
Behalve de bruto tijden worden bij deze
start. Het inschrijfformulier is ook beschikbaar op
jubileum editie ook de netto tijden (zuivere
onze website. Het inschrijfgeld bedraagt voor de
looptijd) in de uitslag vermeld.
10 kilometer en de halve marathon 8 euro en voor
de 5 kilometer 6 euro. Voorinschrijving is 1 euro
goedkoper. Vanwege deze jubileum editie
ontvangen alle deelnemers een herinnering!

Nieuwsbrief
Nie

Kinderen doen gratis mee !
Kinderen t/m 12 jaar doen gratis mee aan de 1 km
Jeugdloop (voor elke kind een leuke medaille).

Parcoursen vernieuwd
Alle afstanden hebben nieuwe, veilige en
aantrekkelijke parcoursen. De start en finish
zijn beide op de brug voor sporthal De Boei, zie
de routekaarten op www.ttcdemerel.nl.

Starttijden
Jeugdloop: 11:30, halve marathon: 12:00,
10 kilometer: 12:10 en 5 kilometer: 12:20 uur.
Vanwege deze jubileum editie geven een
tweetal prominente leden van TTC De Merel
(Ton Bocxe en Jacques Turkenburg) het
startschot op de brug voor sporthal De Boei.

Prijsuitreiking en uitslagen

zondag 1 april
werd
na afloopJeugdloop
van
DeOp
prijsuitreiking
van de
1 kilometer
Mereltoer
isdeom
11:50 uurggg
op de brug voor sporthal De
Boei. De overige prijsuitreikingen zijn in sporthal
De Boei: 5 kilometer om 13:00, 10 kilometer om
13:30 en de halve marathon om 14:00 uur.

Foto van de prijswinnaars halve marathon 2017:
Samantha de Knijff en Daniel Korevaar.

Parkeren
Parkeermogelijkheden zijn er vanaf de N201 op
het Kloosterplein (Herenweg), bij zorgcentrum
Maria-Oord (Herenweg) en achter sporthal De
Boei (Tuinderslaantje) en vanaf de N212 bij het
winkelcentrum Zuiderwaard (Plevierenlaan).
Vriendelijk verzoek om de instructies van de
verkeersregelaars op te volgen.

Informatie
Kijk op www.ttcdemerel.nl, Peter Meijer 0648013782, bosdijkloop@gmail.com, of op
Twitter (@Bosdijkloop).

Je ontvangt deze nieuwsbrief als deelneemster/deelnemer aan de PK Sport Bosdijkloop of een andere loop
in de omgeving van De Ronde Venen. Indien men niet langer op de hoogte wenst te worden gehouden van
het laatste nieuws, laat het ons weten via e-mail : bosdijkloop@gmail.com.

