
HUGO BOSS Letterenloop zondag 3 juni 2018 

Beste bewoner(s), 

Op zondag 3 juni vindt de 11
e
 editie van de HUGO BOSS Letterenloop plaats. Dit hardloopevent voor jong 

en oud staat bekend als één van de mooiste runs van Noord-Holland. Hardlopen wordt gecombineerd met 
gezelligheid en de volledige opbrengst gaat naar Run4Schools. Een prachtig goed doel waarbij kinderen in 
de armste wijken van Zuid-Afrika door sport en spel gestimuleerd worden naar school te komen. 

De HUGO BOSS Letterenloop is bekend voor zijn prachtig parcours door het bosrijke Bloemendaal, met de IJsbaan 
Haarlem als uniek start- en finishlocatie. De route van de 10 km gaat via Caprera over het iconische Kopje van 
Bloemendaal en weer terug via het centrum.  

U ontvangt deze brief omdat de parcoursen van het evenement gedeeltelijk door uw wijk lopen. Hierdoor kan er voor 
u als bewoner (verkeers)hinder ontstaan. Wij proberen dit uiteraard zo veel mogelijk te beperken. Tijdens het
evenement zullen gecertificeerde verkeersregelaars toezien op de veiligheid van de deelnemers. Tevens zullen zij het
verkeer in goede banen leiden. Volg altijd hun aanwijzingen op!

Programma 
10:00 Start HUGO BOSS 10 km 
11:30 Start Rexel 5 km 
12.30 Start Gottmer Kinderboeken run 1.500 m (7 t/m 12 jaar) 

Het parcours loopt over de ijsbaan en gaat dan via de Lodewijk van Deijssellaan, Cornelis Speelmanlaan en 
Van Riebeecklaan. 

13.00 Start Dikkie Dik fun run 800 m (3 t/m 6 jaar) 
Het parcours is op het parkeerterrein van de ijsbaan. 

Passage 10 km Verwachte doorkomst 1e loper Verwachte doorkomst laatste loper 

Lodewijk van Deijssellaan / Laurens Reaellaan 10:00 10:15 

Kopje van Bloemendaal 10:12 10:40 

Café 't Hemeltje 10:20 11:05 

Van Riebeecklaan 10:30 11:15 

Passage 5 km Verwachte doorkomst 1e loper Verwachte doorkomst laatste loper 

Lodewijk van Deijssellaan / Laurens Reaellaan  11:30 11:45 

Café 't Hemeltje 11:39 11:50 

Van Riebeecklaan 11:40 12:05 

Mocht u niet meelopen dan bent u van harte welkom als toeschouwer en/of supporter de loper aan te moedigen. Dan 
zijn de lopers nog eerder door uw straat.  

Bijgevoegd vindt u de exacte routes van de parcoursen. Wij hopen u middels deze brief voldoende geïnformeerd te 
hebben, maar mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neemt u alstublieft contact op met de organisatie via 
onderstaande contactgegevens. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en begrip. 

Met vriendelijke groet, 

SportSupport en Stichting Letterenloop, 
hét aanspreekpunt voor de sport in Haarlem en omgeving 

T 023 - 526 03 02 
E letterenloop@sportsupport.nl 
I www.letterenloop.nl 
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Parcours (5 en 10 km) 

Gottmer Kinderboeken Run 


