Afspraak maken

Diverse kleding en schoenen in de sale!

Assortiment

Mijn RW

SALE
Kom nu bij ons in de winkel profiteren van diverse kleding en schoenen in de Sale. Van o.a.
Nike, Asics, Adidas, New Balance, Saucony hebben we diverse items en modellen in de
aanbieding. Bijvoorbeeld de Asics Nimbus 20 Platinum van € 199,99 voor € 129,99

SALE ➜

HARDLOPEN IN DE WARMTE
Hardlopen in deze zomerse temperaturen; wij kunnen je daarmee helpen. Kies het juiste
tijdstip (vroeg in de morgen of begin avond) voor jouw run, drink gedurende de dag, maar
vooral tijdens jouw training, voldoende. Bij ons in de winkel hebben we drinksystemen van o.a.
Nathan en Salomon en sportdranken van SiS, Torq en Born. Daarnaast vindt je bij ons
geschikte sportkleding, zoals de Ceramicool-serie van Odlo (Active Cooling!) en diverse petjes
en zonnekleppen van Nike, Ron Hill.

KOM LANGS ➜

HARDLOPEN EN
VAKANTIE ➜
Wel of niet, hoeveel, waar, wanneer?

Allemaal vragen die bij je opkomen over
hardlopen tijdens jouw vakantie. Kom bij ons in
de winkel langs voor informatie (tips, schema's,
voeding....) over hardlopen tijdens jouw
vakantie.

KOM LANGS ➜

GOODR ZONNEBRILLEN VOEDINGINFORMATIEAVOND
Stijvolle zonnebrillen die tijdens het hardlopen
goed blijven zitten; Goodr! Voor slechts €
34,99 kan jem kiezen uit diverse
kleurcombinaties. We hebben zo'n 8 bij ons
voorraad.

Dinsdag 7 augustus ben je, vanaf 19.00,
welkom bij ons in de winkel voor de
informatieavond 'Verantwoord trainen met
Sportvoeding'. Informatie/aanmelden via
onderstaande link.

GOODR ➜
INFO / AANMELDEN ➜

GARMIN FENIX 5 PLUS
De Garmin Fenix 5 serie is nu ook
verkrijgbaar in een Plus uitvoering.
Gekleurde TOPO kaarten met Trendline™
popularity routing helpen u de beste paden
en wegen te vinden en te volgen. Bovendien
kunt u maximaal 500 muzieknummers
opslaan voor luisteren zonder telefoon.
Andere hoogtepunten zijn
polshartslagmeting, smartphone meldingen
en Garmin Pay™, de contactloze
betaaloplossing. Prijs vanaf € 699,99.

INFO ➜

ZONDAG 2 SEPTEMBER ZONDAG 9 SEPTEMBER
HAARLEMMERMEERRUN PIERLOOP VELSEN
De 14e editie van de dnata Haarlemmermeer

9 september start de Pierloop nabij Sporthal

Run vindt plaats op zondag 2 september

Oost in Velsen. De starts van alle afstanden

2018.De start en finish zijn in het Sportpark

zullen plaatsvinden in de ochtend. Naast een

Pioniers, Nieuwe Molenaarslaan 10, 2134 AS,

Guppenloop en Jeugdloop kunnen de lopers

Hoofddorp. Je kan je inschrijven voor de

kiezen uit 5, 10 en 15 kilometer. Een mooie

volgende afstanden 1,2 km (G-atleten en jeugd verandering in het parcours is dat de voet van
starts vanaf 9.00), 5km (11.00), 10km (12.30)

de pier ook daadwerkelijk meegenomen

en 21,1km (12.00). Meer informatie en

wordt; zo doet de Pierloop zijn naam eer aan.

inschrijven kan via onderstaande link.

De finish van de loop is op Plein 40-45.

INFO ➜

INFO ➜

