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Loopfeest in Druten
De groei van het aantal deelnemers laat zien dat steeds meer hardlopers uit heel Nederland, Druten in
het Land van Maas en Waal, weten te vinden. Ze roemen het zeer afwisselende parcours van ‘dorp, dijk en bos’. 
Ook de muziek en het publiek onderweg en de warme sfeer bij de start/finish in het centrum maken de Druten-
Loop tot een bijzonder evenement. Nieuw is de 3 km voor jongeren van 12-15 jaar. Meedoen aan de DrutenLoop 
is een prima training voor de voorjaarsmarathons. En ook een mooie aanloop naar de zeven hardlooponderdelen 
van de 13e Maas en Waalse DijkenLoop op zondag 2 september in Beneden-Leeuwen.

Programma
10.40 uur tot 12.00 uur: Rabobank - 1 km en Excluton - 3 km (tijden: zie www.drutenloop.nl)
12.30 uur:                      Huisman Elektrotechniek - 5 kilometer
13.30 uur:                      De Horst - 10 kilometer

Bijzonderheden
•	 Er	is	omkleed-	en	douchegelegenheid	in	Sporthal	De	Heuvel
•	 Onderweg	en	bij	de	finish	is	er	water	en	Eerste	Hulp
•	 Tijdregistratie	gebeurt	met	de	gele	of	groene	ChampionChip	van	My	Laps
•	 Voor	de	5	en	10	km	zijn	er	mooie	geldprijzen	in	twee	leeftijdscategorieën	(incl.	recordpremies)
•	 Deelname	is	voor	eigen	risico

Inschrijving en inschrijfgeld (excl. ChampionChip)
•	 Tot	en	met	16	maart	gelden	de	volgende	inschrijfgelden:	
 - 1 en 3 km: 1,00 Euro; 
 - 5 km: 7,00 Euro; 
 - 10 km: 9,00 Euro (excl. korting voor licentiehouders Atletiekunie)
•	 Van	17	maart	tot	en	met	29	maart	gelden	hogere	tarieven	(zie	www.drutenloop.nl)
•	 Op	zondag	1	april	is	GEEN	INSCHRIJVING	mogelijk	
•	 Inschrijven	kan	alleen	via	www.drutenloop.nl

Organisatie en contact
De	organisatie	is	in	handen	van	Stichting	DrutenLoop	in	samenwerking	met	
Stichting	Maas	en	Waalse	DijkenLoop,	Actief	Maas	en	Waal	en	Stichting	Druten	Promotie.	
Voor	vragen	en	meer	informatie:	drutenloop@dijkenloop.nl
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Loopfeest in Druten 
Op zondag 6 april is er voor de 8ste keer de Drutenloop. Net als andere jaren zijn er weer Jeugdlopen.
Vorig jaar was het een groot succes! Ook dit jaar is er de 3 kilometerloop speciaal voor de jeugd van 
12 t/m 15 jaar. Welke tijd je loopt is niet het belangrijkste maar wel dat je plezier hebt en kunt ontdekken
dat hardlopen een leuke sport is. Er is muziek en er komen ook veel mensen kijken die je aanmoedigen.
Het is dan super leuk om met je vader, moeder of met andere leerlingen van je school mee te lopen. 
De Jeugdlopen worden georganiseerd samen met Actief Maas en Waal. Alle basisscholen en het Pax 
Christi College in de Gemeente Druten doen mee. Samen willen we dat de jeugd meer en beter gaat 
bewegen voor een gezond leven. Alle jeugdlopers krijgen een medaille.

Programma 1 kilometer 
10.30 uur start voor kinderen tot 6 jaar (ouders mogen meelopen)
10.50 uur start voor kinderen van 7 en 8 jaar
11.10 uur start voor kinderen van 9 en 10 jaar
11.30 uur start voor kinderen van 11 en 12 jaar

Excluton 3 kilometerloop 
11.45 uur start voor jeugd van 12 tot en met 15 jaar (Pax Christi College). Als je een goede loper bent
en 13 jaar of ouder, dan kun je ook meedoen met de 5 kilometerloop (inschrijfgeld € 8,50).

Inschrijven
Je kunt tot en met 23 maart inschrijven op www.drutenloop.nl voor € 2,50 en je krijgt dan ook een
chip om je tijd te meten. Vanaf 24 maart tot en met 3 april betaal je € 3,00. Daarna kun je niet meer
inschrijven, dus ook niet op zondag 6april. Op de website kun je alle informatie vinden. Voor alle vragen 
en informatie: info@drutenloop.nl

Trainen
Als je wilt trainen dan kan dat in het Drutens Bosje, daar ligt een Cooperpad van 500 meter. Twee keer 
een rondje is 1 kilometer, enz. Vraag op jouw school of je kunt trainen tijdens de gymlessen of na school.
Succes en alvast veel plezier en tot ziens op zondag 6 april bij de Drutenloop. Testloop: 23 maart 2014, 
10.00 uur, alle afstanden. Het parcours en andere informatie www.drutenloop.nl  
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Albert Heijn
Druten

Maandag 8.00uur - 20.00 uur
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