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Kijk voor actuele informatie op:
www.maashorst-events.nl/trailrun en volg ons op Facebook voor het laatste nieuws.

start & finish
charme camping 

hartje groen

deelname keuze uit:
trailruns over 5, 12 en 22 km

kidstrail 1 of 2 km
business trailrun
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de eerste zondag van april



de eerste zondag van april
Rennen over onverharde paden, af en toe een
heuveltje bedwingen en je ogen uitkijken in 

De Maashorst. Zondag 5 april staat de tweede 
editie van de Maashorst Trailrun op het programma, 

het sportieve evenement voor zowel de beginnende 
als de gevorderde hardloper. 
Dat wil je toch niet missen?

wie organiseert het?
Stichting Maashorst Events en De Keien Atletiek 
zorgen voor een uitdagend én mooi parcours waarbij 
iedereen de kans krijgt de mooiste plekken van De 
Maashorst te ontdekken. 

programma maashorst trailrun
zondag 5 april 2020

10.30 uur
Start Trailrun 22 kilometer

11.15 uur
Start Trailrun 12 kilometer

11.30 uur 
Start Trailrun 5 kilometer

13.00 uur
Start Kidstrail 1 en 2 kilometer

maashorst business trailrun 
De Maashorst Business Trailrun is voor bedrijven een 
uitgelezen mogelijkheid om sportief voor de dag te 
komen! Alle deelnemers aan de Maashorst Business 
Trailrun kiezen hun eigen afstand (5, 12 of 22 kilome-
ter) en starten samen met de individuele lopers. Tip: 
nodig relaties of klanten uit om mee te lopen! 
Inschrijven voor de Business Trailrun is mogelijk door 
een e-mail te sturen naar 
trailrun@maashorst-events.nl.

Schrijf je nu in voor de Maashorst Trailrun via:

www.maashorst-events.nl/trailrun
Na-inschrijving is helaas niet mogelijk.

zondag 5 april 2020

10.30 uur
Start Trailrun 22 kilometer

11.15 uur
Start Trailrun 12 kilometer

11.30 uur
Start Trailrun 5 kilometer

13.00 uur
Start Kidstrail 1 en 2 kilometer

maashorst business trailrun
De Maashorst Business Trailrun is voor bedrijven een
uitgelezen mogelijkheid om sportief voor de dag te 
komen! Alle deelnemers aan de Maashorst Business 
Trailrun kiezen hun eigen afstand (5, 12 of 22 kilome-
ter) en starten samen met de individuele lopers. Tip: 
nodig relaties of klanten uit om mee te lopen! 
Inschrijven voor de Business Trailrun is mogelijk door 
een e-mail te sturen naar 
trailrun@maashorst-events.nl.

Schrijf je nu in voor de Maashorst Trailrun via:

www.maashorst-events.nl/trailrun
Na-inschrijving is helaas niet mogelijk.

in brabantin brabantin brabanthet oergebiedhet oergebiedhet oergebied

de eerste zondag van april

editie van de Maashorst Trailrun op het programma, 
het sportieve evenement voor zowel de beginnende 
als de gevorderde hardloper. 
Dat wil je toch niet missen?

wie organiseert het?
Stichting Maashorst Events en De Keien Atletiek 
zorgen voor een uitdagend én mooi parcours waarbij 
iedereen de kans krijgt de mooiste plekken van De 
Maashorst te ontdekken. 

programma maashorst trailrun


