
Om uit te delen aan de leerlingen! 
 
Atletiekvereniging Achilles-Top Kerkrade houdt op ZONDAG 20 JANUARI 2019 in het kader van de 
55ste Abdijcross te Rolduc de MOVARE Abdij-kidscrossen voor basisscholen. Voor elke categorie is er 
voor de winnende school een wisselbeker beschikbaar. Individueel worden telkens de eerste drie 
jongens of meisjes op het podium gehuldigd. Elke deelnemer ontvangt aan de finish een medaille. 
 
De wedstrijden beginnen om 9.30 uur. Vanaf 9.00 uur is er op het middenterrein van het sportveld 
van Rolduc een gezamenlijke warming-up met muziek. 
 
Het programma en tijdschema is als volgt: 
09.30 uur: 500 meter MOVARE Abdij-kidscross Bambino’s (jongens en meisjes groep 1 en 2) 
09.37 uur: 500 meter MOVARE Abdij-kidscross E1 (jongens groep 3 en 4) 
09.44 uur: 500 meter MOVARE Abdij-kidscross E2 (meisjes groep 3 en 4) 
09.51 uur: 850 meter MOVARE Abdij-kidscross D1 (jongens groep 5 en 6) 
10.00 uur: 850 meter MOVARE Abdij-kidscross D2 (meisjes groep 5 en 6) 
10.10 uur: 850 meter MOVARE Abdij-kidscross C1 (jongens groep 7 en 8) 
10.20 uur: 850 meter MOVARE Abdij-kidscross C2 (meisjes groep 7 en 8) 
10.30 uur: 500 meter G-loop jongens en mesjes met een beperking t/m 11 jaar 
10.30 uur: 850 meter G-loop jongens en meisjes met een beperking vanaf 12 jaar 
 
De prijsuitreiking van de winnende school is direct na elke loop. 
Start en finish is telkens op het sportveld van Rolduc. 
Het wedstrijdsecretariaat op de dag zelf is in de aula Minor te Rolduc, gelegen aan de binnenplaats 
tegenover de hoofdingang van het Abdijcomplex te Rolduc. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per deelnemer. Betalen bij inschrijven. 
De sluitingsdatum is vóór 15 januari, dan moet het formulier binnen zijn. 
De startnummers worden op school bezorgd. 
 
--------------------------------------------------- hierlangs afknippen-------------------------------------------------------- 
 
Neemt deel aan de MOVARE Abdij-kidscross op zondag 20 januari 2019 te Rolduc 
(S.v.p. in blokletters) 
 
Roepnaam: 
 
Naam: 
 
E-mailadres: 
 
School:                                                                                                   Groep: 
 
Jongen/meisje * doorhalen wat niet van toepassing is. 


