
KLM RRI Baanloop en BBQ Zaterdag 21 juni 2014 

Ook dit jaar organiseert het KLM Road Runners bestuur weer de traditionele baan 

wedstrijden en wel op zaterdag 21 Juni. Na de plezierige wedstrijden van de afgelopen 

jaren heeft iedereen ook dit jaar weer eens kans om zich te bewijzen op de baan. Een 
mooie kans voor een nieuw en snel p.r.! De Locatie  

Na vele jaren in Lisse gaan we verhuizen naar Hoofddorp en zijn wij te gast bij AVH 

(Atletiek Vergadering Haarlemmermeer, Arnolduspark 1, Hoofddorp) op hun prima 

moderne kunststofbaan zijn er scherpe tijden te lopen. Uiteraard zijn supporters, familie, 
kinderen van harte welkom. Overigens is deze baan ook zeer geschikt voor de iets 

langzamere onder ons die ook hier rustig hun rondjes kunnen draaien. Voor het gehele 

evenement heeft de vereniging de accommodatie exclusief ter beschikking. Kleed 

gelegenheid en douches zijn aanwezig.  Neem wel je eigen (tuin) stoel mee als je buiten 
wilt zitten! 

De wedstrijden; 400 meter, 800 meter, 5 kilometer en 10 kilometer.  

Er zijn twee wedstrijden de 5 kilometer en de 10 kilometer wedstrijd.  

Voorafgaande aan de 5 en 10 kilometer wedstrijden is er een kinderloop over 400 meter 

voor kinderen tot en met 8 jaar. Voor de kinderen tot en met 12 jaar is er een wedstrijd 
van 800 meter (2 ronden) 

Het programma:  

o 15.00 uur 400 meter  
o 15.10 uur 800 meter  
o 15.20 uur 5 kilometer  
o 16.00 uur 10 kilometer  
o 17.30 uur Barbecue  

Na afloop een barbecue 
We verwachten wederom mooi weer dus zorgen we voor een mooie afsluiting na de 

wedstrijden. Alle deelnemers en supporters zijn van harte welkom. Leden mogen gratis 

meedoen aan de barbecue voor de overige deelnemers aan de barbecue vragen we een 

bijdrage van € 5.50 en voor kinderen tot 12 jaar € 2,75. Voor niet leden vragen wij voor 
de baanloop een bijdrage van twee euro. Verzocht wordt om dit bedrag van te voren over 

te maken aan Wim Verhage, KLM Road Runners te Nieuwkoop, Bank: NL04RABO 0346 

4519 73 , Giro: NL41INGB 0004 5276 30 

Schrijf nu in  

We willen graag van te voren op de hoogte zijn van het aantal deelnemers en supporters, 
teneinde een goede afspraak te kunnen maken met de beheerders van de baan en de 

cateraar. Daarom worden jullie verzocht om het inschrijfformulier voor 14 Juni op te 

sturen.  Het inschrijfformulier is te vinden via 

http://www.klmrri.nl/formulieren.php?pagina=baan 
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