De Gelderlander Jeugdlopen 1 km
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Zondag 1 september 2013
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Loopfeest
Op 1 september wordt - als onderdeel van DijkenSport.nl - de DijkenLoop georganiseerd. In het centrum van
finishplaats Beneden-Leeuwen staan De Gelderlander Jeugdlopen op het programma. Dit zijn loopafstanden
voor kinderen t/m 12 jaar over een parcours van één kilometer. Je hoeft geen snelle tijd te lopen om mee te
doen. Belangrijk is wel dat je op een leuke manier kennis maakt met hardlopen. Er is veel muziek en alle mensen
klappen voor jou!De organisatie is in samenwerking met Actief Maas en Waal. Dit is een samenwerkingsverband
dat kinderen meer wil laten bewegen. Stichting SPOM en Stichting Trivium doen hier ook aan mee.
De start en finish zijn bij het Dorpsplein in Beneden-Leeuwen. Programma:
9:40 uur De Gelderlander 1 km
6 jaar en jonger
9:55 uur De Gelderlander 1 km
7 en 8 jaar
10:05 uur De Gelderlander 1 km
9 en 10 jaar
10:15 uur De Gelderlander 1 km
11 en 12 jaar
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Je kunt tot en met 16 augustus op www.dijkensport.nl inschrijven voor E 2,00. Tussen 17 augustus en 29
augustus is het inschrijfgeld E 3,00. Op 1 september kun je niet inschrijven.
PK HardloopCircuit
DijkenLoop - en dus ook De Gelderlander Jeugdlopen - werkt met de Drutenloop, de 8 van Boveneind en de
Appelternloop (13 juli) samen in het PK HardloopCircuit. Als je bij minstens drie van deze lopen finisht, kun je
een waardebon winnen van PK Runningshop. Het maakt dus niet uit welke tijd je loopt.
Kijk op www.dijkensport.nl voor meer informatie.
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Rabo Dikke Banden Race

Sas

Zaterdag 31 augustus 2013

foto: Caitlin
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Fietsfeest
Op zaterdag 31 augustus komt de Rabo Wieler Classic ook door jouw dorp. In het centrum van Beneden-Leeuwen
staat de Rabo Dikke Banden Race op het programma. Deze wedstrijd is voor iedereen van 7 tot en met 14 jaar (zonder
KNWU-licentie). Er wordt op een parcours van 1,2 km gereden in vier leeftijdscategorieën: 7-8 jaar, 9-10 jaar, 11-12 jaar en
13-14 jaar. Alle deelnemers krijgen een wedstrijdshirt, een fietsvlaggetje, een ijsje van Ohlala, een medaille en een gevulde
Dextro bidon.
De start en finish zijn bij het Dorpsplein in Beneden-Leeuwen. Programma:
17:10 uur
7-8 jaar
17:20 uur
9-10 jaar
(twee rondjes)
17:45 uur
11-12 jaar (drie rondjes)
18:15 uur
13-14 jaar (vier rondjes)
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Je kunt tot 16 augustus op www.dijkensport.nl inschrijven voor E 3,00. Tussen 17 en 29 augustus is het inschrijfgeld
E 4,00. Op 31 augustus kun je ook nog ter plekke inschrijven.
Spelregels
Bij deelname aan de Rabo Dikke Banden Race rij je op je eigen fiets. Dit is een gewone fiets, een mountainbike of
city-bike met een minimale banddikte van 28 mm. Racefietsen en raceframes zijn niet toegestaan. De volledige
spelregels vind je op www.dijkensport.nl en www.rabobank.nl/maasenwaal. De Rabo Dikke Banden Race wordt
georganiseerd door Rabobank Maas en Waal en DijkenSport.nl. Zij worden hierbij ondersteund door Actief Maas en
Waal. Dit is een samenwerkingsverband dat kinderen meer wil laten bewegen. Stichting SPOM en Stichting Trivium
doen hier ook aan mee. Kijk op www.dijkensport.nl voor meer informatie.
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