
Een wedstrijd hardlopen zonder eerst uren in de auto te zitten? Zonder lastige 
heuveltjes of drassige bospaden? Zonder afspraken te hoeven verzetten? Zonder 
opdringerige lopers die je aan alle kanten voorbij haasten? En nog een prachtige 
medaille op de koop toe? Dat is mogelijk met de Matties4Life Run. Jij start, loopt 
en finisht wáár je wilt, hoe laat je wilt en met wie je wilt! Meer informatie op onze 
speciale Matties4Life Run pagina: http://www.team125matties4life.nl/acties/
matties4life-run-2018/

Wanneer en waar?
In het weekend van 16-17-18 maart organiseert Team 125 ‘Matties 4 Life’ voor de 
derde maal de Matties4Life Run. Het hardloopevenement waarbij je eigen voordeur 
de start- en finishlijn kan zijn. Je loopt in dit weekend op een tijdstip dat jou het 
beste uitkomt en je bepaalt zelf het parcours.

Onderdelen
• Hardlopen 5 en 10 km
• Wandelen 5 en 10 km
• Kidsrun (1 t/m 10 jaar) en 2 km (8 t/m 12 jaar)

Kosten
• Volwassenen €7,50 bij voorinschrijving tot 5 maart; €8,50 bij na inschrijving
• Kinderen €5,00 bij voorinschrijving tot 5 maart; €6,00 bij na inschrijving

Betaling
Het inschrijfgeld maak je over naar rekening NL23INGB0692212655 
ten name van Roparunteam Matties4life o.v.v Matties4Life Run en je naam.

Inschrijven
Inschrijven kan via onze website: www.team125matties4life.nl. Mocht dit niet 
lukken dan kun je altijd een mail naar Matties4LifeRun@team125matties4life.nl 
sturen. 
Vermeld dan in de mail je naam, adres en de afstand die je gaat lopen.
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