
CRUYFF LEGACY
KIDS RUN

• Schrijf je in via 14Krun.nl of scan de 
QR code.

• Deelnemen kan individueel of als team 
met je school of sportvereniging, 
hoe tof is dat?

• Wil je je individueel inschrijven?  
Kies dan optie ‘individueel’. 

• Wil je een team aanmaken?  
Kies dan optie ‘team’. Er is geen maximaal 
aantal kinderen per team, dus vraag al je 
vriendjes in jouw team te komen. 

• Wil je in een bestaand team meedoen? 
Kies dan voor de optie ‘teamlid’ en 
selecteer jouw team.

Hey jij!
 

Doe jij mee aan de Cruyff Legacy Kids Run op 

2 april 2023? Ren net zoals jouw favoriete voetballers in de 

Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en haal geld op voor de 

Cruyff Foundation, zodat we andere kinderen, voor wie dat 

niet vanzelfsprekend is, ook kunnen laten sporten.

 

Schrijf je in via 14Krun.nl, maak je een eigen actiepagina, 

ga op zoek naar sponsors en zorg dat je op 2 april lekker 

fit aan de start staat! Johan Cruijff zei: ‘Als je iets voor een 

ander kan doen, dan moet je dat doen’

 

Cruyff Legacy Kids Run, tof voor jou, waardevol  

voor andere kids!

 

Groetjes Cruyffie

 
Ps Meedoen is gratis!

• Je kan kiezen uit 3 afstanden 750, 1500 en 2250 
meter. Op de dag zelf kan je bepalen 1, 2 of 3 
rondjes te rennen.

• De start is in de Johan Cruijff ArenA. Vervolgens 
verken je bijzondere plekjes in het stadion en je 
finisht onder luid applaus weer in de ArenA.

• De wereldberoemde 
voetballer en coach Johan 
Cruijff geloofde in de 
kracht van sport en de 
invloed hiervan op alle 
kinderen. Sport maakt fitter 
en geeft kinderen plezier.

• Niet alle kinderen kunnen 
zomaar sporten. Als ze 
een handicap hebben of 
in een achterstandswijk 
wonen is dit lastiger.

DATUM: 2 april 2023

LOCATIE: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

De Kids Run is toegankelijk voor deelnemers vanaf

 4 t/m 12 jaar. Een begeleider is welkom bij jonge kids.

Help je mee geld op te halen voor andere kinderen?

• Als individu of team krijg je bij het inschrijven een 
eigen actiepagina.

• Deze actiepagina kan jij (of je vader/moeder/coach/
juf) eenvoudig delen via WhatsApp of andere 
social media. Vraag bijvoorbeeld opa en oma/de 
buren/familie je te steunen.

• Je actiepagina heeft een persoonlijke QR code, 
deze kunnen sponsors scannen als je bijvoorbeeld 
langs de deuren gaat. 

• Verzamel plastic flessen en lever ze in bij 
de supermarkt. 

• Wees creatief! Bak cup cakes, doe heitje voor een 
karweitje of daag papa uit voor een wedstrijdje 
handje drukken.

• Kijk voor onze 14 fondsenwervende tips  
op de website!

Tip: Verschijn in stijl aan 

de start in het Cruyffies 

Kids T-shirt!

INSCHRIJVEN

AFSTANDEN EN PARCOURS

HET GOEDE DOEL

HAAL GELD OP VOOR
EEN ANDER

PS. Er zijn prijzen te winnen 

als je veel geld op haalt!

14KRUN.NL


