
Derde Kromme Rijnmarathon komt eraan......... 

 

Op 12 april 2009 is onze goede vriend en ultraloper André van de Vliert van ons heengegaan. Ter nagedachtenis 

aan hem organiseren we op zondag 11 maart de derde editie van André's Kromme Rijn Marathon. Een 

groepsloop die net iets langer dan een marathon is. We lopen over het Jaagpad langs het mooie parkoers van de 

Kromme Rijn met de passage van André's bank als speciaal moment.  

 

Dit jaar zullen we weer gebruik maken van de atletiekbaan Maarschalkerweerd in Utrecht. Echter deze is een 

klein stukje verplaatst naar een nieuwe locatie. Het nieuwe adres is: Mytylweg 79, 3585 LK Utrecht.  

Actuele informatie betreffende parkeermogelijkheden, de route naar de nieuwe atletiekbaan en de bustijden langs 

de route volgt binnenkort op de website http://akrm.nl. Er is weer kleed- en douchegelegenheid en na afloop 

bestaat de mogelijkheid om in de kantine nog wat na te praten.  

 

We hanteren een deelname limiet van 100 lopers. Dit is noodzakelijk om de loop veilig te houden. De veiligheid 

van de deelnemers staat voorop. Het soms vrij smalle en modderige pad kan plaatselijk verraderlijk zijn, het 

toelaten van nog meer deelnemers lijkt ons om die reden niet verantwoord. We raden daarom iedereen aan om op 

schoenen met een goed profiel te lopen.  

 

Voor de AKRM hanteren we weer een inschrijfbedrag van €5,- Het inschrijfgeld kan worden voldaan op de dag 

zelf. Het geld dat overblijft, gaat naar een goed doel. Dat goede doel is op verzoek van Inge wederom de 

Hartstichting. Na de AKRM van 2011 hebben we € 300,- naar de Hartstichting kunnen overmaken.  

Er zijn een vijftal verzorgingsposten langs het parkoers. Het is mogelijk een gedeelte te lopen. Je moet dan wel 

zelf voor vervoer terug zorgen.  

 

Voorinschrijven kan via onze website http://akrm.nl met gebruikmaking van het inschrijfformulier. Inschrijven is 

mogelijk tot en met 29 februari 2012. Als je vragen hebt, kan je ons bereiken onder het email 

akrm.org@gmail.com  

Graag zien we je op 11 maart om er samen een mooie loopdag van te maken. De start is om 10:00 uur vanaf de 

Atletiekbaan Maarschalkerweerd.  

 

Met vriendelijke groet  

Organisatie AKRM 


