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7e Limburgs halfzware, op 11 feb en 18 mrt 2017
2x een 50 km loop, met een maand tussenpauze. En let op, dit is geen makkie!!
Deze worden niet gepijld, maar er wordt in groepjes met gps horloge gelopen.
Start bij het Hijgend Hert in Vijlen om 09.00 uur. ’s Morgens meerijden vanaf de
finish naar de start kan, verzamelen bij RKHBS om 08.00 u. Kosten 15 euro.

11e Bos-Duin-Strand-ultraloop** Castricum, 8 april 2017
Gedurende de gehele tocht (60 km) zijn er mooie panorama's over de duinen, de
zee en over bloembollenvelden. Niet alleen één van de mooiste, maar ook één van
de zwaarste tochten van Nederland. Na afloop is er een verdiende oorkonde, en je
komt in de uitslagenlijst. Max. 100 deelnemers.
De start is om 9 u, sluitingstijd is 18 u. Kosten 17 euro. Met medaille 2 euro
meer. U kunt kiezen uit twee afstanden, nl 60 of 42,2 km!

7e Boxmeerdaagse, van 27 t/m 30 juli 2017
Dit jaar 4 dagen met start en finish in Boxmeer. Elke dag een leuke loop, ca 45 km
per dag. Door de bekende Maasheggen, door heide, langs vennen, zelfs de duitse
staatsbossen, steeds weer een verrassing.
De start is elke dag om 9 u, sluitingstijd is 16 uur. Kosten 15 euro.

11e Herfst Ultraloop** Berg en Dal, 14 oktober 2017
De tocht van Berg en Dal gaat door natuurgebieden als de Duivelsberg, het Hengstdal, het Nederrijk en de Sint Jansberg. De vele klimmen brengen u naar prachtige
vergezichten en liefelijke doorkijkjes (60 km). Maar bedenk wel dat dit een zware tocht is!
U kunt kiezen uit twee afstanden, nl 60 of 42,2 km! Max. 100 deelnemers.
De start is om 9 uur, sluitingstijd is 18 uur. Kosten 15 euro. Met medaille 2 euro meer.

2e Maasduinen ultraloop Boxmeer. 1 november 2017
Deze ultraloop over 50 km gaat via de Maasheggen naar de veerboot van Afferden. Na de
oversteek lopen wij hier een grote ronde door de maasduinen. Extra handicap is het
trekpontje over het Reindersmeer. Max. 100 deelnemers. Deze tocht wordt met gps gelopen.
De start is om 9 uur, sluitingstijd is 18 uur. Kosten 15 euro.

4e Kerstballen marathon (loop)** Boxmeer, 24 dec. 2017
Voor de 4e keer een eindjaardagmarathon. 7 ronden van 6 km. Bijna geheel onverhard
Over bospaden en veldwegen. Na afloop krijg je een medaille en oorkonde als bewijs
van je prestatie en je komt in de uitslagenlijst. Kosten 15 euro.
Zie ook onze ‘overige loopjes’ op de site, deze worden soms kort van tevoren bekend gemaakt.
** deze routes worden helemaal gepijld.
Alle ultralopen zijn goed verzorgd, dwz minimaal elke 10 km verzorging, bij warm weer méér. Er zijn kleedruimtes,
bewaakte garderobe en douches aanwezig. Aanmelden?? Dat kan via de site funrunner.nl
of meer informatie?? Willem 0610158367 of Annemarie 0646247426.

