PERSBERICHT
Loopcircuit Rabocup Assen en Noord-Drenthe

25 maart: Anner Boscross
Op 25 maart vindt de tweede etappe van het Loopcircuit Rabocup Assen
en Noord-Drenthe plaats. De Anner Boscross (voorheen de Hunzerun) is
het toneel. In de 10-kilometerwedstrijd kunnen de deelnemers punten
verdienen voor het klassement van de Rabocup. Daarnaast staat er een 5kilometerrace op het programma en kunnen ook de basisschoolleerlingen
van Annen en omstreken hun rondjes lopen.
De jeugd eerst
De Anner Boscross gaat om 13:30 van start met de kabouterloop: kinderen uit groep 1 en 2 lopen een
rondje van 300 meter. Aansluitend lopen de leerlingen van groep 3 t/m 5 700 meter en de leerlingen
van groep 6 t/m 8 1400 meter. De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen punten scoren voor het
individueel jeugdkampioenschap hardlopen gemeente Aa en Hunze (zie
http://www.aaenhunzekidsrun.nl/) . Deelname aan de jeugdlopen is gratis! Iedereen krijgt na afloop
een leuke herinnering en een broodje knak.
5 en 10 kilometer
Om 14:30 uur zijn de volwassenen aan de beurt. Zij leggen een of twee rondjes af op een grotendeels
onverhard parcours dat door het prachtige Kniphorstbos loopt. De 10-kilometerlopers kunnen punten
in de wacht slepen voor het Rabocupklassement. Daarnaast zijn er voor de snelste dames en heren in
de verschillende leeftijdscategorieën geldprijzen te verdienen.
Inschrijven
Deelnemers aan de 5 en 10 kilometer kunnen zich inschrijven via www.inschrijven.nl (à €7,-) of op de
dag zelf tot een half uur voor de start (à €8,50). Kinderen kunnen zich op de dag zelf gratis inschrijven
tot een half uur voor de wedstrijd. Inschrijving, start en finish vinden plaats op ’t Veld in Annen.
Deelnemers verdienen een groot deel van het startgeld terug: bij iedere wedstrijd van het
Rabocupcircuit ontvangen ze een stempel ter waarde van € 5,-. Het verzamelde bedrag kunnen ze
besteden bij drie sportzaken – sponsors van het Rabocupcircuit: Van Leeuwen Sport in Assen,
Valkema Sport in Veendam en Ruchti in Zuidlaren!
Meer informatie
Zie www.rabocupassennoorddrenthe.nl en https://annerboscross.nl/ .
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