Zondag 23 oktober Kluiskenshof 10 van AVR
Zondag 23 oktober is de laatste wedstrijd van het West Brabants Loopcircuit: de
Kluiskenshof 10 van AVR. Een nieuwe naam voor dezelfde vertrouwde wedstrijd van AVR’90
op het alom als snel bekend staande parcours.
Voor de lopers een uitstekende gelegenheid om de seizoens-besttijd op de 10 km nog een
keer aan te scherpen op het geheel geasfalteerde parcours, of zich voor te bereiden op de
halve marathon een week later in Etten-Leur. Naast een afstand van 10 km kan gekozen
worden uit afstanden van 5 en 3 km. Het startschot voor alle afstanden klinkt om 11.00 uur.
De 5 en de 3 km starten op de atletiekbaan. Na anderhalve ronde op de baan wordt het
rondje Baanvelden-Kozijnenhoek-Bosheidestraat-Baanvelden gelopen. De 3 km lopers gaan
na 1 ronde richting finish op de atletiekbaan. De 5 km lopers moeten het rondje BaanveldenKozijnenhoek-Bosheidestraat-Baanvelden twee maal lopen. De10 kilometer start op de
toegangsweg naar de atletiekbaan en volgt het parcours Baanvelden-KozijnenhoekIndustriestraat-Molenweg (tussen de koekjesfabriek en de sportvelden)-VorenseindsewegPauwenstraat-Moervenstraatje-Zundertseweg-Dennenweg-Molenweg-SprundelsewegIndustriestraat-Kozijnenhoek-Baanvelden en finisht op de atletiekbaan. Tot en met 17
oktober kunnen deelnemers zich met 1 euro korting via deze link voorinschrijven. Op de
wedstrijddag zelf kan ingeschreven worden vanaf half 10 tot uiterlijk kwart voor elf in de
kantine van AVR’90. Voor verbetering van de parcoursrecords van de 5 en de 10 kilometer
wordt zowel voor de heren (15:40 en 30:42) als de dames (17:19 en 36:39) een premie van
€ 60,-- in het vooruitzicht gesteld. De prijsuitreiking van de 10 van AVR is zo spoedig
mogelijk nadat de laatste loper gefinisht is. Deelnemers aan en supporters voor de wedstrijd
kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats van sportcentrum de Vijfsprong aan de
Kozijnenhoek in Rucphen. Vanaf de parkeerplaats is de atletiekbaan te voet via de ingang
van het sportcentrum binnendoor te bereiken.

