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Heerlen - september 2018 
 
 

35e MondriaanRun zondag 7 oktober 
 
Zondag 7 oktober vindt de 35e MondriaanRun plaats, een hardloopwedstrijd die 
jaarlijks wordt georganiseerd door Mondriaan. De wedstrijd speelt zich af op en 
rond het Mondriaan terrein in Heerlen. Elk jaar doen er ruim 550 deelnemers 
mee aan de wedstrijd. De inschrijving voor de MondriaanRun 2018 is inmiddels 
geopend. Jong en oud is welkom! 
 
Deelnemers kunnen zich voor vier afstanden inschrijven. Jongens en meisjes van 4 
tot 12 jaar lopen 1.000 meter. Deze wedstrijden beginnen vanaf 10 uur. Om 11 uur is 
de Youth4Run voor de jeugd van 13 t/m 15 jaar. Deelnemers vanaf 16 jaar kunnen 
kiezen uit de 5 kilometer (startschot om 11.30 uur) en de 10 kilometer (startschot om 
12.30 uur). Vertrek en finish zijn voor alle afstanden bij de hoofdingang van 
Mondriaan aan de John F. Kennedylaan 301 in Heerlen.  
 
Online inschrijven 
Iedereen die het leuk vindt om hard te lopen is van harte uitgenodigd om zich in te 
schrijven. Dat kan tot en met vrijdag 5 oktober heel eenvoudig via 
www.mondriaanrun.nl. Het is ook mogelijk om tot een half uur vóór de wedstrijd ter 
plekke in te schrijven.  
 
Special guest 
De MondriaanRun wordt dit jaar bijgewoond door een speciale gast: 
langeafstandsloper Patrick Stitzinger (Maastricht, 25 juli 1981), Hij werd Nederlands 
kampioen op diverse lange afstanden. Samen met de jonge lopers doet hij een 
warming-up. Hij geeft ook het startsein. 
 
Athletics Arena 
In de Athletics Arena kan jong en oud, onder begeleiding van deskundige 
vrijwilligers, sportief proeven aan de verschillende uitdagende onderdelen van de 
atletieksport. 
 
Huldiging team Mondriaan Socialrun 
Het team Mondriaan, dat van 21 tot 23 september deelneemt aan de Socialrun, krijgt 
bij de finish van de 5 km een speciale huldiging. De Socialrun is een non-stop 
estafetteloop van ruim 555 kilometer waar jaarlijks een grote diversiteit aan teams 
zich inzet voor bespreekbaarheid en begrip rondom psychische aandoeningen.   
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