
Beste hardloopliefhebber,   

sta je ook te trappelen? 

 

De Leisure World Kerstloop Dronten 

komt met alternatieve loop. 
 

 

 

Nadat de Leisure World Kerstloop Dronten in 2020 vanwege de 

corona pandemie moest worden afgelast, hebben we als 

organisatie besloten dat de 32e editie dit jaar wel doorgang zal 

vinden. Dit gebeurt op zondag 19 december maar dan in een 

aangepaste vorm vanwege de nog steeds de grote (corona-) 

onduidelijkheid over de mogelijkheden voor het evenement. En 

zelfs nu moeten we nog met de nodige voorbehouden rekening 

houden. Maar dat geeft ons de gelegenheid om kijken naar 

alternatieven om de Leisure World Kerstloop nog meer glans te 

geven. Dit jaar is er een recreatieve loop over 5 en 10 km, en over 

10 Engelse Mijl (16,1 km). De kinderen lopen op zaterdag 18 

december 1 of 1,5 km vanaf de atletiekbaan. 

 

Direct inschrijven 

Als u direct wilt inschrijven kunt u klikken op 

onderstaande link of de QR code scannen. Voor 

het overige wordt hieronder uitgelegd welke 

bijzonderheden er dit jaar zijn. 

Link direct inschrijven Kerstloop Dronten 2021 

 

Mocht u zich willen inschrijven voor dit unieke 

evenement dan kan dat vanaf 15 oktober tot uiterlijk 1 december. Er is 

dit jaar geen na-inschrijving mogelijk. De startnummers zullen thuis 

gestuurd worden. 

 

Geen wedstrijd 

Als belangrijkste wijziging geldt dat het wedstrijdelement deze editie  

achterwege blijft. We zijn gewend een groot aantal lopers voor de 

https://inschrijven.nl/form/2021121921437-nl


halve marathon uit te nodigen en daarbij wordt ook door onze 

racedirector naar buitenlandse deelnemers gekeken. Vaak zijn dat 

kwalitatief goede deelnemers die de mogelijkheid benutten om hier 

een stevige prestatie op ons snelle parcours neer te zetten. 

Maar die optie zit er dit jaar niet in.  

 

Geen halve marathon 

Bovenstaande is een goede 

reden om de halve marathon 

dit jaar uit het programma te 

laten. Maar we hebben voor 

de “ijzervreters” een leuk 

alternatief. 

Mede vanwege een goede 

planning van de starttijden, 

hebben we ervoor gekozen de 

langste afstand in te korten tot 10 Engelse mijlen, ongeveer 16,1 

kilometer. Zeker ook voor velen een interessante optie. 

 

Geen bedrijvenloop 

De bedrijvenloop was weliswaar een groeiend succes, maar door de 

beperkte organisatorische tijd moeten we dit jaar helaas de bedrijven 

teleurstellen. Het blijft evenwel mogelijk om je als groep te laten 

inschrijven.  

 

Nieuw parcours 

Hoewel het bestaande parcours 

snelle tijden garandeert, willen 

we graag de lopers meer door 

“aangekleed” gebied laten lopen 

met de kans dat er meer support 

langs de kant zal zijn. Daarbij 

houden we sterk rekening met 

de wens een snel parcours te 

behouden. De nieuwe wijk de 

Gilden biedt die mogelijkheid. 

In combinatie met wijk de Landmaten kan van een achtvorm worden 

gesproken waarbij De West dubbel benut wordt.  



Het gehele parcours  voert over fietspaden. Dit parcours kan gezien 

worden als een pilot voor volgende uitvoeringen van de Leisure 

World Kerstloop. 

 

Deelname beperkt 

De 5 km en 10 kilometer blijven als afstand gehandhaafd.  Voor alle 

afstanden geldt een limiet v.w.b. het aantal deelnemers dat gesteld is 

op maximaal 1000 in totaal verdeeld over de afstanden.   

5 km: max.300; 10 km: max 500; en de 16,1 km: max 200 lopers. Het 

is duidelijk dat “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Per afstand zal er 

in groepen worden gestart. Daartoe zal bij de opgave gevraagd worden 

naar de verwachte eindtijd. 

 

Kinderloop verplaatst 

De Kinderloop zal, mede om reden van spreiding van drukte, een dag 

eerder, op zaterdag 18 december worden gehouden. Hierbij moeten er 

ongeveer 1400 stappen worden gemaakt door de kleinere 

sportievelingen (4-7 jaar), oftewel 1000 meter. De oudere jeugd (8-12) 

krijgt de kans op een uitdaging die meer bij hun leeftijd zal passen 

1500 m. Ook voor de Kinderloop is er een nieuw en speciaal parcours, 

dat deels over de atletiekbaan van Flevo Delta zal gaan. Voor deze 

loop verwachten we in totaal zo’n 150 deelnemers. 

 

Nieuwe Start- en Finish locatie 

Vanwege aanpassingen aan het oude startgebied zal de start dit jaar 

aan de Educalaan (parallelweg van het Gangboord) voor het Almere 

College (locatie Copernicus) zijn. De school werkt ook dit jaar graag 

mee aan ons evenement, maar zal dit jaar niet gebruikt worden voor 

het afhalen van de startnummers of na-inschrijving.  

 

Vrijwilligers                     
En mocht zelf meedoen niet lukken, dan kun 

je als vrijwilliger een bijdrage aan dit mooie 

evenement  leveren. Meld je dan aan via 

vrijwilliger@kerstloopdronten.nl 

 

 

 

mailto:vrijwilliger@kerstloopdronten.nl


Bereikbaarheid 
Lopers uit Dronten wordt verzocht zoveel als mogelijk de auto thuis te laten, 

omdat we weten dat er die dag ook nog een kerst-koopzondag is die natuurlijk 

altijd veel publiek trekt. We verwachten dat er toch al velen (sportief) met de 

fiets zullen komen. Voor lopers van verder weg is er parkeergelegenheid, maar 

Dronten is ook met openbaar vervoer prima bereikbaar. 

 

Hoe verder? 

Het bestuur is erg content met het feit dat er dit jaar weer een mooie loop kan 

worden georganiseerd en is hard bezig met de voorbereidingen. Uiteraard is er 

nauw overleg met de gemeente om van deze editie een groot succes te maken. 

De exacte details zijn helaas nog niet allemaal duidelijk. Maar reserveer alvast 

zaterdag 18 december voor de kinderloop en zondag 19 december voor de 

Leisure World Kerstloop Dronten 

 

Wij streven ernaar de informatievoorziening actueel te houden en zullen in ieder 

geval op onze website www.kerstloopdronten.nl  de meest recente 

ontwikkelingen vermelden. 

 

Met sportieve groet,  

Namens de kerstloopcommissie,     

Allert Everts, voorzitter.    

 

(voor vragen kunt u terecht bij info@kerstloopdronten.nl) 

 

 

http://www.kerstloopdronten.nl/
mailto:info@kerstloopdronten.nl

