PERSBERICHT
Loopcircuit Rabocup Assen en Noord-Drenthe

8 april: Zesde editie Semslinieloop in
Annerveenschekanaal
Het Rabocupseizoen komt lekker op gang. Op 8 april staat alweer de derde
loop op het programma: de Semslinieloop in Annerveenschekanaal. Niet
alleen hardlopers zijn welkom, maar ook wandelaars en kinderen.
Het programma
Het programma begint met de wandelaars. Zij kunnen tussen 12:30 en 13:00 starten. Voor hen is een
mooie, nieuwe route uitgezet van ongeveer 12,5 kilometer in het prachtige gebied rond de Semslinie.
Om 13:30 zijn de Lutje Turfjes aan de beurt, de leerlingen van de basisschool. Zij lopen een rondje
van 1,2 kilometer in het dorp. Hun wedstrijd is onderdeel van het jeugdkampioenschap van de
gemeente Aa en Hunze.
Om 14:15 klinkt het startschot voor het Rabocuponderdeel: 8,8 kilometer. Op deze afstand kunnen
de wedstrijdlopers hun punten verdienen voor het eindklassement van de Rabocup. En natuurlijk zijn
er ook dagprijzen te verdienen. De loop is ook heel geschikt voor meer recreatieve lopers. Het
parcours loopt over asfaltwegen en gras- en zandpaden door en rondom Annerveenschekanaal, aan
weerszijden van de grens tussen Drenthe en Groningen, de Semslinie.
Inschrijven
Deelnemers aan de hardloopwedstrijd kunnen zich via www.inschrijven.nl inschrijven (à € 7,-) of op
de dag zelf tot 13:45 uur (à € 8,50). De Lutje Turfjesloop is gratis; kinderen kunnen zich op de dag zelf
inschrijven tussen 12:00 en 13:00 uur. Wandelaars kunnen zich vanaf 12:00 uur inschrijven.
Inschrijving, start en finish vinden plaats bij MFC De Badde, Greveling 137.
De beloning
Als vanouds ontvangen alle deelnemers een ruime beloning in Annerveenschekanaal. Niet alleen in
de vorm van een herinneringsmedaille, maar ook in de vorm van soep met broodjes. Daarnaast zijn
er voor de snelste dames en heren in verschillende leeftijdscategorieën geldprijzen te verdienen in
de Rabocupwedstrijd. Voor de hardlopers stelt sponsor Valkema Sport uit Veendam waardebonnen
beschikbaar, die worden verloot onder de gefinishte startnummers. Ook onder de wandelaars
worden mooie prijzen verloot.
Meer weten?
Op www.baddedravers.nl staat alle informatie over de Semslinieloop. Op
www.rabocupassennoorddrenthe.nl is alle informatie over het Rabocupcircuit te vinden.
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