
        KIDSRUN 2016    

              Zondag 12 juni 2016 

  

Afstand 1200 meter of 400 meter voor de 

allerkleinsten (5 jaar of jonger) 

 

Atletiekvereniging Generaal Michaëlis 

organiseert op zondag 12 juni 2016 voor de negende keer een loopwedstrijd voor 

bassischoolkinderen van Best. Iedereen kan meedoen aan de speciale Kidsrun. Wil jij ook eens 

hardlopen tijdens een halve marathon dag? Dit is je kans! 

 

Eén afstand 

Evenals vorig jaar loop je tijdens de KidsRun dit jaar ook weer één afstand en wel circa 1200 

meter. Voor de allerkleinsten hebben we een aparte ronde van 400 meter uitgezet. Om je als 

professionele loper van start te laten gaan, krijg je dit jaar voor de 1200 meterloop een 

computerchip die is bevestigd in je startnummer. Dit apparaatje meet alle tijden.  Hiermee 

weet je dus precies hoe snel je gelopen hebt. Als je het prettig vindt, mag een begeleider gratis 

met je meelopen. 

 

Programma 

Je wordt op 12 juni 2016 tussen 9.00 en 10.00 uur verwacht bij het clubhuis van 

atletiekvereniging Generaal Michaëlis aan de Gildelaan 2 in Best. Vooraf haal je je 

startnummer op in de kantine van Tennisvereniging Smashing. Korein Kinderplein heeft daar 

een speciale plek voor de KidsRun ingericht.  

 

Prijzen 

Na de finish ligt er een verrassing en een medaille op je te wachten. De drie jongens en meisjes 

met de snelste tijd per categorie ontvangen een extra prijs.  

De school met naar verhouding de meeste deelnemers ontvangt bovendien de Beste Bestse 

Loopschool Beker! 

In de stand van Korein Kinderplein op het terrein van de atletiekvereniging krijgt iedereen 

nog wat te drinken.  

 

Tijdschema: 

Voordat je gaat lopen willen we wel hebben dat je spieren lekker warm zijn om blessures te 

voorkomen. Daarom beginnen we om 09.40 uur met een lekkere warming up op het 

atletiekveld ter hoogte van de hoogspringbak. 

Om 10.00 uur klinkt het startschot voor de leeftijdscategorieën jongens/meisjes 6/7, 8/9, 

10/11 en 12/13 jaar. Zij lopen allen 1200 meter.  



Om 10.15 uur klinkt het startschot voor de allerkleinsten. Jongens en meisjes van 4/5 jaar 

en lopen dan aansluitend hun 400 meter op de atletiekbaan. 

Om 10.30 uur beginnen we met de prijsuitreiking van de verschillend leeftijdscategorieën. 

Dit doen we ook weer ter hoogte van het warming up podium bij de hoogspringbak. 

 

Meld je nu aan 

Voorinschrijven: Via de website van Atletiekvereniging Generaal Michaëlis: www.avgm.nl, 

kun je je aanmelden voor de Kidsrun. Klik links in het scherm bij Evenementen op het kopje 

‘Kidsrun’. Vervolgens verschijnt daaronder de link ‘inschrijven’. Meld je vóór 8 juni 2016 aan. 

Je vader, moeder of verzorger kan je helpen met het invullen van het aanmeldformulier. 

Hierbij geeft jouw ouder/verzorger de toestemming voor een automatische incasso van € 4,- 

(per kind van 6 t/m 13jr) of € 2,- (per kind van 4 en 5jr). 

Na-inschrijven: Op zondag 12 juni 2016 zelf kun je ook nog inschrijven. Dit doe je in de 

kantine van Tennisvereniging Smashing bij de medewerkers van Korein tot uiterlijk 09.30 

uur. Je betaalt dan wel € 5,- (per kind van 6 t/m 13jr) of 3,- (per kind van 4 en 5jr). 

 

Parkeren 

Auto’s kunnen parkeren  bij voetbalvereniging Wilhelmina Boys (te bereiken via de Prinses 

Beatrixlaan). 

 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over de Kids Run op www.avgm.nl.  

Of neem contact op met de organisatie via gbb.avgm@gmail.com.  

In geval van ‘slecht weer’, staan eventuele afgelastingen op zondagmorgen 12 juni 2016 vanaf 

8.30 uur vermeld op de website van Atletiekvereniging Generaal Michaëlis.. 

 

 

Wij wensen je een sportieve, en vooral gezellige Kids Run! 

 

Atletiekvereniging Generaal Michaëlis, Best 

Mede mogelijk gemaakt door 

 

 

http://www.avgm.nl/

