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De vereniging is opgericht op 17 december 1985 en heeft nu ongeveer 250 leden. 
We zijn een onderafdeling van de KLM Personeel Vereniging Nederland (KPVN). 
De KLM Road Runners stelt zich tot doel het bevorderen en beoefenen van de loopsport 
door het KLM personeel. Wij proberen dit te bereiken door het deelnemen aan 
wedstrijden en prestatielopen in binnen en buitenland.  

 

                         World Airline Road Race 2015 Dubai 

   
 
 
Deelname aan “onze” KLM Road Runners 

,lopen  zijn bestaande trimlopen waarvan 
we een klassement  bijhouden en waar 
doorgaans mede Road Runners te vinden 
zijn. Meestal is de “Blauwe Kar” hierbij 

,aanwezig  een aanhangwagentje waar je 
spullen in kwijt , ,kunt en waar koffie  thee  

frisdranken en wat te knabbelen voor de 

leden aanwezig is (gratis) 

    
                                                                                                                                     
 

     
 

    

    

    

 



 

   

 

 

  Dam tot Damloop 
              
Voor de leden zijn een paar lopen per jaar 
gratis,  de vereniging betaalt dan de 

inschrijving. Een kilometer-  en 

opkomstklassement met de daarbij behorende 
trofeeën brengt een competitie element in onze 
vereniging.  
Daarbij organiseren de KLM Road Runners 
baanwedstrijden over 5 km en 10 km op de 
atletiekbaan van Atletiekvereniging 
HHHHaarlemmermeer te HHHHoofddorp. Afsluiting van 
deze dag is de traditionele BBq. Rond de 
“verjaardag” (17 December) van de KLM Road 

Runners organiseren wij de 
clubkampioenschappen over 6 km en 10 km op 
het strand en duinen van Langevelderslag 
(Noordwijkerhout) met veel buitenlandse 
deelnemers van andere airlines.                      

 

 

           
 

     
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ieder jaar gaan wij naar de W.A.R.RW.A.R.RW.A.R.RW.A.R.R.... ,de World Airline Road Race  een wedstrijd voor 
luchtvaartpersoneel die op verschillende locaties gehouden wordt. 
                      Calgary 

 
enkele voorbeelden uit het verleden zijn: Durba , ,n Cancun San Fransisco ,Praag Atlanta 

 

Hangzhou (2009)                         London (2010) 

                       
 
Grapevine DFW (2011)                  Stellenbosch (2013) 
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e
 World Airline Road Race vanuit het olympisch stadion te Amsterdam (2006)

 
 

 

 



 

Eenmaal per jaar kunnen we als team gebruik maken van een gratis ticket dat via de 
KPVN ter beschikking wordt gesteld om deel te nemen aan een interline evenement.  

Meestal is dat de eerder genoemde W.A.R.R. ook nemen we deel aan diverse lopen in het 

Zbuitenland. o zijn er in het verleden KLM Road Runners gezien in diverse Europese 

landen en ook in de VS,  Namibië, Zuid-Afrika, ,Thailand Canada. 

 

Barcelona           Moab (Utah)

            
  
Amsterdam         Vasastafetten, Mora  

      
 
Maar ook zullen de Road Runners de komende :maanden te vinden zijn bij oa Marathon 

van New york,  Tokyo, Rotterdam, Amsterdam en WARR 2016 in Chicago en natuurlijk de 
Dam tot Dam loop. 
 

EDeze lopen vinden meestal in het weekeinde plaats zodat er voor lopen in uropa niet of 
nauwelijks vrij hoeft te worden genomen en het staat een ieder natuurlijk vrij om eerder te 
komen of enkele dagen later naar Schiphol af te reizen als de omgeving daartoe 
aanleiding geeft. Misschien nog wel belangrijker dan het sportieve aspect is het feit dat 
tijdens een dergelijke reis met oude en nieuwe vrienden in een ongedwongen sfeer van 
de omgeving kan worden genoten waarbij een ieder is vrij deel te nemen aan deze 
activiteiten wanneer het hem of haar uitkomt. Voorinschrijving is gewoonlijk niet 

,noodzakelijk  maar wordt wel vaak centraal gedaan voor buitenlandse lopen.  
:Lidmaatschap aanvang  aanmelding via het inschrijfformulier,  einde:  op ieder moment 

d.m.v. een schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie. 
:Contributie  jaarlijks bijdrage van € ,17 50 
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