Parcours KWF Amsterdamse Heuvelloop
De startlocatie is dezelfde als vorig jaar. Dat is op het grote ovale grasveld bij de manege aan het
einde van de Nieuwe Kalfjeslaan. Wanneer blijkt dat de tweede klim te glad en te glibberig is, dan
kiezen we voor een alternatieve route. De tweede klim is bij de alternatieve route dan grasvrij.
We willen er geen cross of trailrun van maken, vandaar.
Op elke hoek van het parcours staat een vrijwilliger die de route aangeeft en aanmoedigt. Dit
wordt altijd elk jaar erg gewaardeerd door de deelnemers.
Vanaf de start op het ovale grasveld bij de Amsterdamse Manege loopt u rechtdoor richting de
eerste klim van de beroemde heuvel in het Amsterdamse Bos. Op deze splitsing gaat u rechtsaf
de eerste klim op. Deze klim is stijl. De ondergrond van deze klim is asfalt.
Halverwege deze klim gaat u rechtsaf naar de top van de heuvel. Op de top van deze heuvel
gaat u direct linksaf naar beneden. Pas bij deze afdaling op voor ongelijkheden op het pad.
Beneden aangekomen gaat u voor het witte bruggetje rechtsaf. Na 50 meter slaat u rechtsaf en
pakt u de klim over het gras naar de top van de heuvel. (Bij slecht weer of wanneer deze tweede
klim glad en glibberig is, wordt het alternatieve parcours gelopen. Bij het alternatieve parcours
wordt beneden bij de grasklim rechtdoor gelopen.)
Vervolg normale route: op de top van de heuvel aangekomen gaat u het tweede pad aan de
rechterzijde in. Dit is het begin van de tweede afdaling. Na 30 meter houd u op de spliting links
aan. Beneden houd u bij de tweede splitsing ook links aan. Na een paar honderd meter gaat u
rechtsaf naar het blauwe bruggetje. Na dit blauwe bruggetje gaat u rechtdoor richting de Nieuwe
Kalfjeslaan. Hier aangekomen gaat u rechtsaf de Nieuwe Kalfjeslaan op en blijft u rechts op het
wandelpad lopen. Het is hiet niet toegestaan om over te steken en aan de linker kant van de weg
te lopen. Na ongeveer 100 meter gaat u rechtdoor richting het einde van de Nieuwe Kalfjeslaan.
Vlak voor de parkeerplaats gaat u rechtsaf over het wandelpad en ziet u op het dijkje in de verte
de finish tussen de twee vlaggenmasten
Alternatief parcours: is bijna gelijk aan het normale parcours. Het alternatieve parcours wordt
alleen gelopen als blijkt dat 2e klim glad en glibberig is. Wat is verschillend? Alleen de eerste klim
en de tweede klim zijn anders.
1. Eerste klim: Bij de eerste klim wordt halfweg rechtdoor gelopen en dus niet rechtsaf omhoog
gelopen.
2. Tweede klim: Waar u bij het normale parcours bij aanvang van de tweede klim rechtsaf
omhoog gaat, gaat u nu rechttdoor richting het volgende witte bruggetje. Pas
daar gaat u rechtsaf en begint u bij de trap aan de tweede klim richting de top
van de heuvel. Vanaf de top van de heuvel is de route gelijk aan de normale route
en begint u aan de tweede afdaling.
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