Marathon-afstand

Samen lopen en fietsen
langs water, voor water!
Zondag 9 juli 2017 in Lelystad

Samen zetten we ons in voor een sanitatieproject
in Gambia van Stichting ADRA ondersteund door
van Aqua for All!

Volg ons via:
www.lijninwaterloop.nl
www.facebook.com/lijninwaterloop
www.twitter.com/lijninwaterloop

Georganiseerd door:
HKV lijn in water
Atletiek Vereniging Spirit
& Partners

Samen lopen en fietsen
Ga de uitdaging aan en schrijf u
in! Met wie loop en fietst u
samen? Zijn het collega’s,
vrienden, de sportvereniging?
Naast gezelligheid en team-spirit loopt
en fietst uw team voor het goede
doel. Vind daarom zoveel mogelijk
sponsors! Er wordt een prijs
uitgedeeld voor het team dat het
hoogste sponsorbedrag binnenbrengt.
De lijn in waterloop is een estafetteloop waarbij één persoon loopt en de rest
van het team fietst. Een team mag uit maximaal zes personen (waarvan
maximaal vijf mannen) bestaan (plus eventueel één meefietsende coach).
U kunt wisselen zo vaak u wilt. De lengte van het parcours is 42.2 km – een
mooie marathon-afstand voor een enthousiast team!

Langs water
Tijdens de loop volg je de lijnen van het water in Flevoland, door prachtig
poldergebied, over dijken en langs het natuurgebied de Oostvaardersplassen.
De start en finish zijn op de atletiekbaan van AV Spirit te Lelystad.

Voor water
Dit jaar gaat de opbrengst van het goede doel naar een
sanitatieproject in Gambia van Stichting ADRA - ondersteund door
Aqua For All.
Het project betreft de aanleg van sanitaire voorzieningen voor 35 arme
huishoudens in Gambia met als doel om sanitatie gerelateerde
gezondheidsproblemen uit te bannen.
Zie ook: https://wandelenvoorwater2017.akvoapp.org/en/project/3810/
Het goede doel steunt u met uw team door zoveel mogelijk sponsors te
zoeken. Laat u sponsoren door uw werkgever, buren, familie en/of vrienden.
Hoe hoger het sponsorbedrag hoe beter we het project kunnen ondersteunen!

Informatie
Prijsuitreiking
Er worden drie prijzen uitgereikt voor: het winnende team, het team met het
hoogste sponsorbedrag en het team met de best geschatte tijd.
Onderweg
De teams zijn ongeveer 2,5 tot 4 uur onderweg. Zorg voor voldoende eten en
drinken. Onderweg staan twee posten voor u klaar met water en vers fruit.
De route is niet afgesloten voor verkeer; u loopt en fietst op fietspaden en
autoluwe openbare wegen. De routebeschrijving met kaart is vooraf
beschikbaar.
Accommodatie
De start en finish vinden plaats op de atletiekbaan van AV Spirit te Lelystad
(sportcomplex Langezand). Hier is voldoende parkeergelegenheid; daarnaast
zijn er kleedkamers met douchegelegenheid.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het emailadres: lijninwaterloop@hkv.nl.
De lijn in waterloop vindt plaats op zondag 9 juli 2017. De teams vertrekken
afzonderlijk van elkaar. Het eerste team start om 10.00 uur en het laatste
team rond 11.00 uur. Inschrijven kan tot en met 2 juli 2017.
De inschrijfkosten zijn € 35,- per team. U kunt dit overmaken naar
rekeningnummer IBAN NL26 INGB 0009562879 t.n.v. lijn in waterloop,
Postbus 2120, 8203 AC Lelystad. Wij verzoeken vriendelijk om extra
sponsorgelden uitsluitend via het bankrekeningnummer over te maken.

