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Grootste sportevenement Wijdemeren heeft na dertig jaar de focus op plus duizend deelnemers 

Driedorpenloop pakt uit 
Hans van Keken 

KortenhoefU  Het is een flinke 
ambitie, maar wat medeorgani-
sator Willem de Leeuw betreft 
moet duizend deelnemers moge-
lijk zijn voor de Driedorpenloop 
komende zondag. 

En dat terwijl de 3oe editie van het 
grootste sportevenement van Wij-
demeren vorig jaar uitkwam op in 
totaal 750. „We willen zo breed mo-
gelijk aan de weg timmeren", ver-
klaart de Ankevener de ambitie. Sa-
men met de andere organisatoren 
zoekt hij momenteel dan ook flink 
de publiciteit. Alleen al door op 
meerdere plaatsen in de regio grote 
banners langs de weg te plaatsen. 

Ook is er een nieuwe hoofdspon-
sor, nadat na jaren afscheid werd ge-
nomen van de Rabobank. Daarvoor 
in de plaats heeft banden- en velgen-
specialist Bandenmaat zich gemeld, 
dat al jaren de Kidsrun sponsorde, 
maar zich als hoofdsponsor nu na-
drukkelijk ook met de naam aan de 
loop heeft verbonden. De Kidsrun 
heeft nu Thuiz als sponsor. 

Ook is het aanvangstijdstip van de 
run veranderd. De Kidsrun (1,5 km) 
begint om half twaalf, alle andere af-
standen beginnen om twaalf uur. De 
wandeltochten over 15 en zo kilome-
ter, alweer enkele jaren ook een vas-
te waarde, beginnen 's morgens om 
half tien. 	 keer de focus. De hoop is dat flink het aanbod gekregen om mee te trai- dag gelopen kunnen worden, met zijn 4,7,12 en zikm. Voor iedereen is 

'Bewegen wordt beloond' is het wat basisscholen uit Wijdemeren nen. 	 start en finish onder de grote boog er een leuke herinnering. Meer info 
motto, en zeker op de jeugd ligt dit deelnemen. Leerlingen hebben ook 	De afstanden die komende zon- van de BRC bij sporthal De Fuik, is op www.driedorpenloop.n1 


