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Op dit moment hebben 396 lopers zich ingeschreven
voor de marathon, de duo-marathon en de 10 kilometer.
Dit bewijst dat lopers uitkijken naar zondag 21
november. Op de duo-marathon is bijna al 60% van de
inschrijfbewijzen verstrekt. Wil je dus samen met je
loopmaat, zus, vader of wie dan ook de marathon doen?
Wacht dan niet langer met inschrijven! 

Al bijna 400 inschrijvingen

Van:                                            Ha�amp Groenewegen De Ronde Venen Marathon <info@derondevenenmarathon.nl>
Verzonden:                             zondag 30 mei 2021 17:07
Aan:                                            vandriel.sports@casema.nl
Onderwerp:                            Schrijf je in voor de 4e edi�e van Ha�amp Groenewegen De Ronde Venen Marathon
 

Hafkamp Groenewegen
 De Ronde Venen Marathon

We mogen weer!
Kun je het je nog voorstellen? Kun je het je nog herinneren? Met je medelopers in een
vol startvak, met gezonde spanning wachtend op het startschot? Het lijkt allemaal
binnenkort weer te kunnen. Wij hebben er zin in en kijken er naar uit! Wij hopen jullie te
zien tijdens de 4e editie van de Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon op
zondag 21 november 2021. Tot dan!

https://r.mailing3.marketingplatform.nl/mk/cl/f/xVhJNXE-u6zcBaRu7BkZl76JnVeBXfKTgq5APREqa2--G2SpkQ0nR6ZQ7w_hwvwh241J5FVfgxIEItoSvsI80Zi5BtVAYzK7M4cX2R7Gf9lKh0EP2CCoiqT9zRaSlnaKN2ItIvzhcFUp1CcGW6Z_HFS47xYsx6KxGVlIgn_p6JHmf22JViezgOPTebKs8l9wAgVREBrcSQ11dQ


Schrijf je in!

Parkoers door 8 dorpen
We hebben al vaker het unieke parkoers
van de Hafkamp Groenewegen De Ronde
Venen Marathon benadrukt. En we blijven
dat doen! Hoe bijzonder is het om onder
de rook van de grote steden één grote
ronde van 42 kilometer te lopen door 8
dorpen? Start en finish in het historische
Abcoude. En vervolgens door
Baambrugge, Vinkeveen, Wilnis,
Mijdrecht, De Hoef, Amstelhoek en
Waverveen.

En over een voormalige
spoorbaan en meer
Niet alleen de 8 dorpen maken het
parkoers van De Ronde Venen Marathon
uniek, maar ook de 5 km over een
voormalige spoorbaan, de rivieren de
Kromme Mijdrecht, Angstel en Amstel, de
passage door een koeientunnel en
koeienstal en natuurlijk de 2,5 km door het
natuurgebied Botshol.

#Ikbennietspreukeloos
Enkele jaren geleden was hij
rayonhoofd van Wilnis, maar
op zondag 21 november staat
hij aan de start van de
marathon John
#ikbennietspreukeloos van der
Maat. Volg zijn spreuken op
onze Facebookpagina! 

Coronaproof
We gaan er vanuit dat we
in november weer met
grote groepen kunnen
lopen en dat we corona
achter ons hebben gelaten.
Gelukkig zijn we flexibel
om ook in kleinere groep te
starten, zodat het
doorgaan verzekerd lijkt.

Bijdrage weer
mogelijk
We zijn erg blij dat we ook
dit jaar weer Vereniging
Natuurmonumenten als
partner hebben. Je kunt bij
je inschrijving doneren aan
Natuurmonumenten. Zij
investeren dit in de natuur
in de directe omgeving van
het marathonparkoers.

Schrijf je nu in!

Deze e-mail is verzonden naar vandriel.sports@casema.nl
Je hebt deze e-mail ontvangen omdat je bent ingeschreven bij De Ronde Venen

Marathon.
 

Uitschrijven

https://r.mailing3.marketingplatform.nl/mk/cl/f/xVhJNXE-u6zcBaRu7BkZl76JnVeBXfKTgq5APREqa2--G2SpkQ0nR6ZQ7w_hwvwh241J5FVfgxIEItoSvsI80Zi5BtVAYzK7M4cX2R7Gf9lKh0EP2CCoiqT9zRaSlnaKN2ItIvzhcFUp1CcGW6Z_HFS47xYsx6KxGVlIgn_p6JHmf22JViezgOPTebKs8l9wAgVREBrcSQ11dQ
https://r.mailing3.marketingplatform.nl/mk/cl/f/dKodQQAs5ZxDqFcKshZDvJkCGagzw3j98GfVJuezbIbYXCei5LVY2rG0FpmznC513b9cXqOt1wRQQ0SfxDouGWnvBJq9EB84TK7LQsx3AFg4Flq5d6PkRYTL_mfSH-bwHrhyVBq41OYDJQ3_NFEjlGEN5Q5e05gwmorNC_JJRQQrcdukB6IKfw19yefv6k3vuqSZIaaJvot_qQpTOH-nv0FkLcgfOfKmFVcOOR07M-49YEFP
https://r.mailing3.marketingplatform.nl/mk/un/Jry6ueKvKbk8bVdXG-6o5m-dxKnvIBxN31_DyiHRN4p1W1VG7EaymeXXBICQzYLtafPKgn_3Akwgy2cI4EpzWn9tRwjMh5dEEsgen4wKpZLq4Or3zC2MgNUYZ_nIBFtUZY9XJ_6B3KBnGW9mEz3QtyrCzjcdGQ
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