
Nieuwsbrief Klap tot Klaploop voor basisscholen 

Wat:  De Klap tot klaploop  

Wanneer: 17 april 2017 

Afstanden: 500 m Bambinoloop,  

   1 km groepen 3 t/m 6,  

   2 km groep 7 en 8,  

   5 km of 10 km 

Opgave: Zie hieronder 

Kosten:  Zie hieronder 

Opmerking: De start is verplaatst naar de Parklaan te Musselkanaal, bij VV Musselkanaal.  ! 

 

Inschrijven voor de Klap tot klaploop Bambinoloop 

Bambino: 1. Inschrijven (met voornaam op startnummer) voor de bambinoloop over 500 meter 

is mogelijk tijdens de voorinschrijving van zondag 2 januari t/m zondag 2 april 2017 

via de site www.klaptotklaploop.nl. Bij de inschrijving schoolnaam vermelden.  

2. Van 3 t/m 9 april 2017 is via de site www.klaptotklaploop.nl inschrijving ook nog 

mogelijk. Alleen komt de voornaam dan niet meer op het startnummer te staan. Wel 

een chip achterop het startnummer. 

3. Na-inschrijving voor de bambinoloop kan op zaterdag 15 april 2017 van 9.00-14.00 

uur in de Rabobank Stadskanaal, Hemendwarsweg 2, 9501 XL  

 

Gr 3 t/m 8: 1. Inschrijven (met voornaam op startnummer) voor de prestatielopen over 1 of 2 km 

is mogelijk tijdens de voorinschrijving van zondag 2 januari t/m zondag 2 april 2017 

via de site www.klaptotklaploop.nl. Bij de inschrijving schoolnaam vermelden.  

2. Van 3 t/m 9 april 2017 is via de site www.klaptotklaploop.nl inschrijving ook nog 

mogelijk. Alleen komt de voornaam dan niet meer op het startnummer te staan. Wel 

een chip achterop het startnummer.  

2. Na-inschrijving voor de 1 en 2 km is slechts beperkt (zolang er nog startnummers 

aanwezig zijn) mogelijk. Dit kan op zaterdag 15 april 2017 van 9.00-14.00 uur in de 

Rabobank Stadskanaal, Hemendwarsweg 2, 9501 XL.  De kosten zijn in dit geval 

€4,50. 

Startnummer:  Voornaam komt op het startnummer te staan. Startnummer heeft een chip aan de 

achterkant voor tijdregistratie. Startnummer hoeft na afloop van de Klap tot Klaploop 

niet te worden ingeleverd. Deelnemers aan de bambinoloop en aan de 

prestatielopen voor de jeugd over 1 of 2 km kunnen de nog niet afgehaalde 

startnummers vanaf 11.00 uur nog ophalen bij de start aan de Parklaan in 

Musselkanaal.  

Kosten:   € 2,50 basisschool kinderen. Bambinolopers betalen € 1,00. Betalen gaat via Ideal.  
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Vervoer: Deelnemers aan de bambinoloop en aan de prestatielopen regelen zelf vervoer van 

en naar de start in Musselkanaal. 

Leerlingen van het basisonderwijs mogen deelnemen aan de recreatielopen over  5 of 10 km. 

 

Vervolgtrainingen basisscholen Nieuw Buinen en Stadskanaal op dinsdagmiddag 28 maart, 4 en 11 

april van 16.00-16.45 uur op het veld achter de Noorderbreedte in Nieuw-Buinen.  

Basisscholen in gemeente Stadskanaal in Alteveer op maandagmiddag 30 maart, 6 en 13 april van 

15.30-16.15 uur op de ijs- en skeelerbaan in Alteveer.  

Bijzonderheden 

 Alle jeugdlopen vinden  plaats in Musselkanaal, de start is verplaatst dit jaar naar de 

Parklaan. 

 Prijzen voor de bambinoloop 1e, 2e en 3e plek jongens en meisjes gezamenlijk. 

 Prijzen voor de 1 en 2 km in alle leeftijdscategorieën voor de 1e, 2e en 3e geëindigde  jongens en 

meisjes gescheiden. 

 Leerlingen van het basisonderwijs mogen deelnemen aan de recreatielopen over  5 of 10 km. 

 

Tijdschema Klap tot Klaploop 17 april 2017 

 

Gezamenlijk warming up bambinolopers Parklaan     11.00 uur 
 
Start 500      meter  Rabobank Bambinoloop t/m 6 jaar  11.15 uur 
 
Prijsuitreiking bambinoloop Parklaan       11.30 uur 
 
Warming-up voor de groepen 3  Parklaan      11.30 uur  
 
Start  1000              meter  De Jonge Sport Prestatielopen basisscholen *): 

* Jongens/ meisjes groep 3   11.45 uur 

* Jongens/ meisjes groep 4    

* Jongens/ meisjes groep 5    

     * Jongens/ meisjes groep 6     

   

2000             meter     De Jonge Sport Prestatielopen basisscholen *): 

     * Jongens / meisjes groep 7/8 en VO   

      

 

Prijsuitreiking prestatielopen aan de Parklaan     

Zo mogelijk vindt de prijsuitreiking van de groepen 3 t/m 6 eerder plaats.  

 

  


