
HOOFDPRIJS van Vakantiemakelaar, sponsor op de
Vakantiemakelaar 10 Engelse Mijlen: Verloting onder 
de deelnemers op de 5 km, 10 km en 10 E.M.  van de 
WAARDECHEQUE voor een kort verblijf in Zandvoort! 

200 jaar 

Uithoorn aan

de Amstel: 

extra aandenken 

voor deelnemers 

5 km, 10 km en

10 EM
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Onze afstandsponsors van Uithoorns Mooiste 2020



De 36e edi  e van Uithoorns Mooiste de Loop leidt u langs de 
rus  eke delen van Uithoorn, De Kwakel en op de langste afstand 
langs de Amstel. Uithoorns Mooiste de Loop, georganiseerd 
door Atle  ek Klub Uithoorn, maakt deel uit van het Zorg en 
Zekerheid Circuit en zal daardoor, net als in de afgelopen 35 jaar, 
veel lopers trekken.
200 jaar Uithoorn aan de Amstel is dit jaar het fees  hema bij 
Uithoorns Mooiste de Loop. Een feest met een extra aandenken 
voor alle deelnemers aan de 5 km, 10 km en 10 E.M.
Vakan  emakelaar stelt een extra hoofdprijs ter beschikking 
voor deelnemers/deelneemsters aan de 5 km, 10 km en 10 E.M., 
te winnen via verlo  ng op startnummer.
Dit jaar wordt opnieuw gestreden voor de wisseltrofee van de 
Businessloop voor bedrijventeams. De Takii 10 kilometer Loop 
is hierbij het wedstrijdtoneel. Kijk voor bijzonderheden en het 
aanmeldformulier op www.uithoornsmooiste.nl.
De jeugd t/m 11 jaar gaat van start op de AH Jos van den Berg 
1 kilometer GeZZinsloop. Ook de deelnemers aan de Specials 
G-Run lopen deze afstand  jdens hun wedstrijd.
Er zijn fraaie geldprijzen voor hoge klasseringen en forse premies 
voor de verbetering van het parcoursrecord. 
Dankzij de inzet van de enthousiaste vrijwilligers en sponsors is 
Atle  ek Klub Uithoorn (AKU) al 36 jaar in staat een perfecte loop 
te organiseren. 
Wij hopen u allen (opnieuw) te mogen begroeten!

uithoornsmooiste.nl



Auto Berkelaar

Auto Berkelaar

kwaliteit wint altijd

www.gorter-logistiek.nl

Gebr. Gorter b.v.

 Touwslagerij 2,
1185 ZP  Amstelveen

Telefoon 020 647 9486
info@gorter-logistiek.nl

Omdat distributie van goederen 
meer is dan vervoer alleen!

Wie vertrouwt U uw lading toe?

aku-uithoorn.nl

Datum Zondag 26 januari 2020

Programma 10.15 u 1 kilometer Specials G-Run

  10.30 u AH Jos van den Berg 1 kilometer 
    GeZZinsloop voor jeugd t/m 11 jaar
    Prijsuitreiking zo spoedig mogelijk
     na de fi nish 

  11.00 u Van Schie 5 kilometer Loop
       Kort (geel)
  11.05 u Takii 10 kilometer Loop
     Midden (blauw) 
  11.05 u Vakan  emakelaar 10 Engelse Mijlen 
     Lang (rood)
  12.00 u Prijsuitreiking Van Schie 5 kilometer

  13.00 u Prijsuitreiking Takii 10 kilometer en
    Vakan  emakelaar 10 Engelse Mijlen

Parcours Alle afstanden zijn 1 ronde over verharde wegen
  in Uithoorn. 

Start/Finish Sportpark Randhoorn, Randhoornweg, Uithoorn.



Arie Bottinga vorm & tekst
vormgeving

grafi sche productie

vormtekst.nl

sinds 1986

inschrijven.nl

Deelname De deelnemers lopen voor eigen risico. 

Secretariaat v.v. Legmeervogels, Sportpark Randhoorn.

Kleedkamers v.v. Legmeervogels, Sportpark Randhoorn.

Douches v.v. Legmeervogels, Sportpark Randhoorn.

Inschrijving Tot 23 januari via www.inschrijven.nl 

  Op 26 januari van 9.00 - 11.00 uur in de kan  ne
  van v.v. Legmeervogels.

Inschrijfgeld Vakan  emakelaar 10 Engelse Mijlen €    9,00

  Takii 10 kilometer Loop    €    8,00

  Van Schie 5 kilometer Loop  €    7,00

  1 kilometer Specials G-Run  €    2,50

  AH Jos van den Berg 1 kilometer 
  GeZZinsloop voor jeugd t/m 11 jaar GRATIS

Prijzen Kijk voor prijzen en parcourrecordpremies op 
  uithoornsmooiste.nl of zorgenzekerheidcircuit.nl



RUN LIKE A STAR

WWW SILVERSTARAGENCIES NL. .

zorgenenzekerheidcircuit.nl

Herinnering Iedere deelnemer aan Uithoorns Mooiste de Loop  
  2020 ontvangt een leuk aandenken.
  De lopers van de AH Jos van den Berg 1 km. 
  GeZZinsloop en de Specials G-Run en ontvangen 
  een fraaie medaille.

Algemeen De route naar Sportpark Randhoorn en de parkeer-
  plaatsen is aangegeven met A.K.U. pijlen >
  Routeplanner: Sportpark Randhoorn,    
  Randhoorn 100, 1422 NE Uithoorn. 
  Ruime parkeermogelijkheden en na afl oop goed 
  vrijgehouden vertrekroutes. Buslijn 340 en 342
   stoppen in de buurt van Sportpark Randhoorn. 
  Op de Vakan  emakelaar 10 Engelse Mijlen staat
  om de 5 km. een klok, en op 5 - en 11 km. een
  verfrissingspost. Bij de Takii 10 kilometer Loop is
  de verfrissingspost op het 5 km. punt. Bij alle loop
  afstanden staat iedere kilometer aangegeven.
  Op het sportpark en op het parcours zijn E.H.B.O.
  medewerkers aanwezig.
  Na de fi nish zijn fruit en drinken beschikbaar. 
  U kunt waardevolle spullen in bewaring geven.



Limieten De  jdslimiet op de Vakan  emakelaar 10 E.M.
  en op de Takii 10 kilometer Loop bedraagt 2 uur.

Uitslagen De uitslagen kunt u op 26 januari vanaf 20.00 uur
  bekijken op 
  www.zorgenzekerheidcircuit.nl

  Voor actuele informa  e kijkt u op 
  www.uithoornsmooiste.nl

Organisa  e Organisa  e/secretariaat/contactpersoon
  W. Verlaan, Het Fort 50, 1424 RW  De Kwakel
  Tel. :  +31(0)297561531  
  E-mail :  contact@uithoornsmooiste.nl

Vragen? Voor vragen over Atle  ek Klub Uithoorn
  Maarten Moraal, telefoon (0297)565433
  E-mail : info@aku-uithoorn.nl

aku-uithoorn.nl



uithoornsmooiste.nl

Het winnende team ontvangt de 
Businessloop Uithoorns Mooiste Wisseltrofee 
die dan een heel jaar in het bedrijf kan 
worden tentoongesteld. 

Aanmelden voor de Businessloop kan door 
invullen en insturen van het aanmeldings- 
formulier op www.uithoornsmooiste.nl
Na aanmelding ontvangt u de bevestiging 
per e-mail met alle relevante informatie. 
Voor meer informatie:  
businessloop@uithoornsmooiste.nl

Businessloop 2020 
Uithoorns Mooiste
Wij nodigen uw team van harte uit voor onze  Businessloop 
over 10 km tijdens Uithoorns Mooiste de Loop 2020.
Uw Businessloop team kan bestaan uit 4 tot 7 deelnemers, 
vrouwen en/of mannen. Naast uw eigen werknemers kunnen 
partners of relaties van buiten het bedrijf worden ingedeeld.
Naast deelname aan de wedstrijdloop kan uw team of een van 
uw teams ook kiezen voor deelname aan de prestatieloop 
over 5 kilometer of 10 Engelse Mijlen. 
Dat team strijdt dan helaas niet mee voor de wisseltrofee. 
De Businessloop teams worden in een locatie dichtbij de 
start ontvangen waar aparte kleed- en ontvangst ruimte is 
ingericht. Ieder team ontvangt vóór en na de loop drank, 
broodjes en fruit. 
Vóór de wedstrijd wordt van elk team een groepsfoto 
gemaakt, het team ontvangt één grote afdruk en elke 
teamloper ontvangt een kleinere afdruk.

Team PPG:  winnaars 2018 en 2019


