
Laatste info Rabo Family Color Run 
 

 

Oss, juni 2022 

  

Beste deelnemer, 

  

Komende zaterdag, 18 juni, is het zover, De Maasdijk 2022! In deze mail vind je nog een 

aantal belangrijke aandachtspunten voor je deelname aan de Rabo Family Color Run, 

zodat je straks optimaal voorbereid aan de start kunt staan. 

 

Aanmelden 

Voor de Rabo Family Color Run hoef je geen startpakket op te halen. Je ontvangt je 

startnummer aanstaande zaterdag bij onze inschrijfstand op De Heuvel (vlakbij de 

IJskiosk).  

 

Het is wel handig als je je startnummer al weet. Dat staat in de mail die je zojuist hebt 

ontvangen, met de link naar dit document. Is hierboven geen startnummer afgedrukt of 

heb je namens meerdere personen ingeschreven, zoek dan de startnummers even op in 

de startlijsten op de website. Daar worden ze maandag 13 juni gepubliceerd. 

Zorg dat je er uiterlijk 13.40 uur bent! 

 

De eerste start is om 14.00 uur. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt mogelijk 

met meerdere series gewerkt. Deze starten kort na elkaar. 

 

Route / parkeren 

Parkeeradviezen en navigatieadressen per onderdeel staan hier 

 

Omkleden 

Er is op zaterdagmiddag niet voorzien in een kleedruimte / douchegelegenheid. 

Tip: als je met de auto komt, neem dan een handdoek mee voor op de zitting. 

  

Lopen 

De route is te bekijken via: https://demaasdijk-events.nl/routes-maasdijk/ 

Bij de oversteekpunten staan verkeersbegeleiders, houd echter altijd rekening met 

onoplettende weggebruikers en blijf alert! 

In het centrum van Oss rennen we tussen het winkelend publiek door. We zorgen er 

daarom voor dat de startgroepen niet te groot zijn. Het publiek wordt door onze 

vooropfietser gewaarschuwd dat jullie eraan komen!! 

Er loopt iemand van de organisatie voorop. Voor ieders veiligheid mag deze persoon 

niet worden ingehaald. 

 

Drank en verzorging 

Na afloop is er een verzorgingspost met water, sportdrank en wat versnaperingen. 

  

https://demaasdijk-events.nl/de-maasdijk/informatie/uitslagen-en-deelnemerslijsten/
https://demaasdijk-events.nl/de-maasdijk/informatie/bereikbaarheid/
https://demaasdijk-events.nl/routes-maasdijk/
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Na de finish 

Na de finish is er geen prijsuitreiking, het is een fun run! Wel is er de mogelijkheid om 

met je familie een fotomomentje te scoren op onze foto locatie.  

Uiteraard is er na de finish volop de mogelijkheid te genieten van een natje en droogje 

in het gezellige centrum van Oss. 

 

Overige tips: 

• Trek een wit t-shirt aan voor een optimaal resutaat. 

• Draag een (zonne) bril. Ons kleurenteam kan goed mikken en het is de bedoeling 

dat je lijf gekleurd wordt, niet je gezicht. Maar veiligheid voor alles, dus is een bril 

zeer gewenst. 

• Breng geen eigen kleurpoeder mee. Het Maasdijk kleurpoeder is getest en 

gecertificeerd. 

• Het Rode Kruis is paraat, mocht je per ongeluk toch last hebben van het 

kleurenpoeder of van andere ongemakken. 

Veel plezier aanstaande zaterdag! 

  

Met sportieve groet, 

  

Stichting Sportevenementen Oss 

Team Lopen 

  

lopen@demaasdijk-events.nl 
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