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12 jaar is er een loop over 1 km. Inschrijven voor
de 10 en 21,1 km kost € 8 en voor de 5 km € 6.
Deelname aan de Jeugdloop is gratis!

Nieuwsbrief

Wedstrijdloop - 21,097 kilometer
Over grotendeels verharde polderwegen via
Demmerik en paviljoen De Grote Sniep richting
Bosdijk en via het Bello-pad (oude spoordijk)
weer naar Vinkeveen. Deelname vanaf 16 jaar.
De tijdslimiet is 6 minuten per kilometer.

Starttijd: 12:00 uur
Wedstrijdloop - 10 kilometer

Ook het parcours van deze afstand is over
grotendeels verharde polderwegen. Via de
Demmerik naar Oukoop en via het Bello-pad
(oude spoordijk) weer naar Vinkeveen.

Starttijd: 12:10 uur
Wedstrijdloop - 5 kilometer

Deze loop gaat geheel door de bebouwde kom
van Vinkeveen over verharde wegen.

Starttijd:
12:20 uur
e
Jeugdloop - 1 kilometer

Deze loop gaat geheel door de bebouwde kom
van Vinkeveen. Deelname t/m 12 jaar.

Op zondag 1 april werd na afloop van

Starttijd: 11:30 uur
de Mereltoer ggg
Informatie

Peter Meijer, telefoon 06-48013782
E-mail: bosdijkloop@gmail.com
Internet: www.ttcdemerel.nl

LET OP! Deelname geschiedt op eigen risico.
De organisatie zal géén inschrijfgeld terugstorten
indien men niet deel kan nemen aan de PK Sport
Bosdijkloop. Het is wel mogelijk om een
inschrijving over te dragen aan een andere
loper/loopster via bosdijkloop@gmail.com.
Dit dient u vóór 15 februari 2019 te doen.
Voorinschrijven is mogelijk t/m 14 februari 2019.
Na deze datum kunt u zich inschrijven op de dag
van de loop tot 15 min. voor de start van de
afstand in De Boei, Kerklaan 32, 3645 EV
Vinkeveen, alleen kontant (geen PIN aanwezig).

Privacy beleid
Met je aanmelding stem je er mee in dat
persoonsgegevens worden opgenomen in onze
administratie, tenzij je bezwaar maakt
(bosdijkloop@gmail.com).
Deze gegevens worden gebruikt voor het
samenstellen van de uitslag en voor verzending
PK Sport Bosdijkloop nieuwsbrief (naam en
e-mail adres). De gegevens worden niet
beschikbaar gesteld aan derde partijen en/of voor
andere reclame doeleinden gebruikt. De
prijswinnaars (naam en woonplaats) worden
vermeld in een persbericht en de uitslag (naam en
woonplaats) wordt gepubliceerd op internet
(www.uitslagen.nl en www.ttcdemerel.nl).

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

