
Kids Run 2014  

1000 meter/3000 meter

Atletiekvereniging Generaal Michaëlis organiseert op zondag 23 maart 2014 voor de zevende 
keer een Scholierenloop. Alle basisschoolkinderen van Best mogen meedoen aan de speciale 
Kids Run (vorige jaren bekend als de Scholierenloop). Wil jij ook eens hardlopen tijdens een 
halve marathon dag? Dit is je kans!

Twee afstanden

De Kids Run heeft twee afstanden: 1000 meter en 3000 meter. Ben je 4, 5 of 6 jaar oud? Dan 
mag je 1000 meter hardlopen. Kinderen tussen de 7 en 13 jaar oud mogen kiezen welke 
afstand ze willen lopen. Om je als professionele loper van start te laten gaan, krijg je dit jaar 
weer een computerchip aan je gymschoen. 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, afhankelijk van je loopafstand, op zondag 23 maart  tussen 9.00 en 10.00 uur 
verwacht bij het clubhuis van atletiekvereniging Generaal Michaëlis aan de Gildelaan 2 in Best. 
Daar krijg je jouw startnummer en chip. 

Na de finish ligt er een verrassing en medaille op je te wachten. De drie jongens en meisjes met
de snelste tijd per categorie ontvangen een extra prijs. In de stand van Korein Kinderplein krijgt 
iedereen nog wat te drinken en een persoonlijke oorkonde. Uiteraard heb je die door het 
meedoen al dik verdiend! 

Tijdschema: 

Warming up Start Prijsuitreiking

 Afstand 3000 meter

(categorieën: 7-9 jaar en 09.20 uur 09.45 uur 10.45 uur

10-13 jaar)

Afstand 1000 meter

(categorieën: 4-6 jaar, 09.55 uur 10.15 uur 10.50 uur

7-9 jaar en 10-13 jaar)

Beste Loopschool van Best 11.00 uur



Meld je nu aan

Voorinschrijven: Via de website van Atletiekvereniging Generaal Michaëlis: www.avgm.nl, kun 
je je aanmelden voor de Kids Run. Klik links in het scherm op het kopje ‘Goed Beter Best Loop’.
Vervolgens verschijnt daaronder de link ‘inschrijven’. Meld je vóór 20 maart 2014 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 machtiging van € 3,- 
(per kind). 

Na-inschrijven:  Op zondag 23 maart zelf kun je ook nog inschrijven. Dit doe je in de tent van 
Korein tot uiterlijk 09.15 uur voor de 3000 meter en tot 09.45 uur voor de 1000 meter. Je betaalt 
dan wel € 4,- (per kind). De tent van Korein staat voor het clubhuis van atletiekvereniging 
Generaal Michaëlis.

Parkeren

Auto’s kunnen geparkeerd worden 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 Bas van 
Hoof, telnr 373656 of stuur een email naar smmvanhoof@onsbrabantnet.nl . In geval van ‘slecht
weer’, staan eventuele afgelastingen op zondagmorgen 23 maart vanaf 8.30 uur vermeld op de 
website. 

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

Atletiekvereniging Generaal Michaëlis, Best

Mede mogelijk gemaakt door: 

mailto:smmvanhoof@onsbrabantnet.nl

