
Marathon Eindhoven 

 
Op 13 oktober 2019 gaat de Korenaar weer meedoen met de Marathon van Eindhoven. Alle kinderen 
kunnen meedoen aan de Mini Marathon (minimale leeftijd 4 jaar) of aan de Cityrun (min. leeftijd 6 jaar). 
 
De MiniMarathon: 

- 1.6 km (1 mijl) 
- Inschrijfgeld: €4,-  
- Deelname vanaf 4 jaar. 
- Inschrijven voor vrijdag 6 september 

 
City Run: 

- 5 km 
- Inschrijfgeld: €6,- 
- Deelname vanaf 6 jaar. 
- Inschrijven voor vrijdag 6 september 
- Aanmelden gaat dit jaar iets anders. Aanmelden kan je zelf doen via de website van de 

Marathon.  
 

 Volg hieronder het stappenplan om je in te schrijven: 

Inschrijven: 

1:  Ga naar www.marathoneindhoven.nl 

2: Ga naar deelnemen, klik op “scholen en verenigingen”. 

3: klik op “schrijf jullie hier in” 

4: klik op “inschrijven”.  

5: klik op “doe mee met een team”.  

6: Kies je afstand; 

  IAK CityRun 5km (scholen of vereniging) of; 

  Chiquita minimarathon (scholen of vereniging). 

7: Zoek je team → bs de Korenaar 

8: Selecteer je team en vul je wachtwoord in → Ikdoemee (met hoofdletter I) 

9:  Vul alle gegevens in die ze vragen en rond je inschrijving af 
 

 LET OP: Zit het team vol, ga dan niet zelf inschrijven, maar geef dit door aan de meneer Pascal 

(of meneer Fons). Hij koopt namelijk de plekken voor de Korenaar in. 

 Omdat dit de tweede keer is dat we het op deze manier doen, zou ik het fijn vinden als jullie 
meneer Pascal ook even een mailtje sturen nadat je je ingeschreven hebt.  Dan kan ik op een 
later moment de inschrijvingen controleren. Dat mailtje mag je sturen naar 
p.schoonheim@eindhoven.nl  
Vermeld hierbij per deelnemer: Volledige naam, de afstand, schoolnaam en je groep & 
geboortedatum 

 Het inschrijfgeld voor Mini-marathon of Cityrun moet vooraf, gepast betaald worden. Geef dit in 
een envelop met vermelding van naam en groep af aan je groepsleerkracht.  

 Papa’s, mama’s, broertjes en zusje die niet op de Korenaar zitten mogen zich ook via school 
inschrijven als ze met een leerling van onze school meelopen.   

 Schrijf je zo snel mogelijk in maar in ieder geval voor 6 september. 
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