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RaceRunning, nu ook in 
Leusden! 

www.racerunning.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
Heb jij een lichamelijke beperking en wil je lekker sporten? 
Ken je RaceRunning al? RaceRunning is een para-atletiekonderdeel en je kunt 
het doen bij Atletiekvereniging Triathlon in Amersfoort. Je traint dan elke week 
op de atletiekbaan en regelmatig ook in het bos. Er wordt gewerkt aan 
conditie, kracht, snelheid en coördinatie. Met het team doe je mee aan 
wedstrijden en evenementen en je kunt meedoen aan allerlei clubactiviteiten.  
Meer informatie vind je op www.avtriathlon.nl/racerunning. 
 
Nu ook RaceRunning in Leusden! Doe je mee?  
We organiseren twee clinics op sportcomplex Buiningpark: 
Zaterdag 24 april tussen 10.00 en 12.00 uur en/of 
Woensdag 19 mei tussen 16.30 en 18.30 uur  
 
Tijdens de gratis clinic kun je een RaceRunner lenen en uitproberen.  
De trainers van RaceRunning Nederland en AV Triathlon (waaronder twee 
fysiotherapeuten) geven een uitdagende proefles.  
Ook krijg je informatie over de sport RaceRunning en het trainen bij de 
vereniging. 
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Vind je RaceRunning leuk?  
Dan kun je daarna direct verder met (gratis) proeflessen bij AV Triathlon. Bij 
voldoende belangstelling start in Leusden een oefengroep. 
 
Voor wie is het? 
Kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking, waardoor zij niet (goed) 
zelfstandig kunnen rennen of lopen en die in het dagelijks leven soms een 
rolstoel of rollator gebruiken.  
 
Meer informatie en aanmelden bij het Beweegloket 
Mail Mirjam van het Beweegloket: m.hagenaar@lariks-leusden.nl of bel Mirjam 
via 06-50060896.  
Voor 24 april uiterlijk 20 april aanmelden 
Voor 19 mei uiterlijk 11 mei aanmelden 
Aanmelden o.v.v. naam, leeftijd en lengte. 
Na aanmelding krijgt u van ons een bevestiging. 
Op basis van de aanmeldingen maken wij een indeling voor de starttijden, 
zodat alles volgens de coronarichtlijnen kan verlopen.  
Per kind mag 1 ouder/begeleider mee.  
 
De clinics zijn voor inwoners van de gemeente Leusden en worden 
georganiseerd door LeusdenFit in samenwerking met RaceRunning Nederland 
en AV Triathlon. 

www.leusdenfit.nl 


