
In het adembenemende landschap van landgoed Twickel in Delden 

wordt dit jaar wederom de 5e  Step-One Twickelloop gehouden. 

De organisatie is dit jaar in goede handen van The Running 

Academy NL en Step One. 

Op zondag 15 september 2019, om 10.30 uur zal vanaf restaurant 

’t Hoogspel bij landgoed Twickel het startschot klinken om de 

deelnemers aan de kortste afstand weg te schieten. 

EIGEN RISICO: Omdat we de deelnemers willen laten genieten 
van het moois dat landgoed Twickel biedt, is een  groot gedeelte 
van de hardlooproutes onverhard. Deelname aan de Twickel-
loop geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid en risico.

deelnemers aan de kortste afstand weg te schieten. 

VOOR-INSCHRIJVING 
Van de voor-inschrijving kan t/m woensdag 11 september 2019 gebruik 
worden gemaakt. Afhalen startnummer en na-inschrijving kan vanaf:
– zaterdag 14 september tijdens openingsuren bij Step One,    
   Grotestraat 106 in Borne of
– zondag 15 september tot een half uur voor de start van de door    
   jouw gekozen afstand bij ‘t Hoogspel, Bornsestraat 1 in Delden.

BEREIKBAARHEID EN PARKEREN
Wij adviseren je met de fiets te komen. Kom je met de auto dan kun je parkeren bij ’t 
Hoogspel, bij kasteel Twickel of bij de moestuin. Volg hiervoor de aanwijzing op de 
borden.
PRIJZEN
Voor elke afstand en categorie (meisjes, jongens :7-9 en 10-12 jaar, dames, heren: 
senioren, 40+ en 50+) zijn er prijzen voor de nummers 1, 2 en 3! We streven 
er naar om de prijsuitreiking zo spoedig mogelijk na iedere afstand te laten 
plaatsvinden. Deelname aan de kidsrun geeft zonder meer recht op een leuke medaille!

INSCHRIJFGELD:
  Voor-inschrijving    Na-inschrijving
1 km € 3,00         € 4,00
5 km € 7,50      € 10,00  
10 km € 10,00     € 12,50

STARTTIJDEN EN AFSTANDEN:
• 10.30 uur 1 km (leeftijd 6-12 jaar)

• 11.00 uur 5 km 
• 12.00 uur 10 km

START EN FINISH:
De start en finish vinden plaats 

bij restaurant ’t Hoogspel, 
Bornsestraat 1 Delden.

NA-INSCHRIJVING 
Tot een half uur voor aanvang 
van de starttijd kun je gebruik 
maken van de na-inschrijving. 
Voor een optimale voorbereid-
ing van de organisatie verzoek-
en we je vooraf in te schrijven. 




