PERSBERICHT
Loopcircuit Rabocup Assen en Noord-Drenthe

Start nieuwe Rabocupseizoen op 29
januari met Arnoud Magnin Wintercross
Op 29 januari gaat de vijfde editie van het Loopcircuit Rabocup Assen en
Noord-Drenthe van start met de Arnoud Magnin Wintercross in Zuidlaren.
Sinds jaar en dag vindt deze loopwedstrijd op de eerste zondag van
februari plaats. Maar in verband met ‘concurrentie’ van andere
loopevenementen op die dag, heeft de organisatie deze keer gekozen voor de laatste zondag van
januari.
De cross in Zuidlaren trekt ieder jaar veel recreatie- en wedstrijdlopers die het werk niet schuwen: 4
of 8 kilometer bikkelen over heuveltjes, modderpaden en smalle bosweggetjes door het winterse
landschap tussen Zuidlaren en Zeegse. De 8-kilometerwedstrijd is onderdeel van het Rabocupcircuit.
Sinds de wedstrijd onderdeel uitmaakt van het Rabocupcircuit, is het aantal deelnemers behoorlijk
gestegen. De organisatie –Loopgroep De Drentsche Aa- verwacht dit jaar 250 lopers aan de start!
Het is dit jaar 10 jaar geleden dat de naamgever van het evenement, Arnoud Magnin, overleed. Hij
was mede-oprichter en hoofdtrainer van Loopgroep De Drentsche Aa. Omdat de loopgroep veel aan
hem te danken heeft, is de cross na zijn dood naar hem genoemd.
Informatie
Voor-inschrijven kan tot 26 januari via www.inschrijven.nl en kost € 7,-. Inschrijven op de dag zelf kan
tot een half uur voor de wedstrijd in Sporthal De Wenakkers, Randweg 3 in Zuidlaren. Dan kost
inschrijven € 8,50. De wedstrijd begint om 10:00 uur. Start en finish vinden plaats aan de
nabijgelegen Zeegserweg. Omkleden en douchen kan ook in de sporthal.
Rabocupcircuit
Het circuit bestaat uit negen wedstrijden in de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en MiddenDrenthe. Wie aan zes daarvan deelneemt, komt voor in het eindklassement. Voor de
eindoverwinnaar en –winnares staat de Rabocup klaar na de laatste wedstrijd (de VOV-run op 12
november in Vries). Op www.rabocupassennoorddrenthe.nl is alle informatie over het circuit te
vinden. Meer informatie over de Arnoud Magnincross staat op www.loopgroepdedrentscheaa.nl
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