Marathons lopen kost veel energie. MS en onderzoek naar de oorzaak daarvan ook!
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RUNNING FOR MS RESEARCH - 12 PROVINCIES MARATHON CHALLENGE 2020

KUSTMARATHON IN ZEELAND!
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MARATHON CHALLENGE
Jan: Sri Chinmoy marathon NH
Feb: Hoornsemeer marathon GR
Mrt: The Two Rivers Marathon GE
Apr: Wellerwaard marathon FL
Mei: Frysman marathon FR
Jun: Kadoelen marathon OV
Jul: Leiden marathon ZH
Aug: Weert marathon LI
Sep: Cranendonck marathon BR
Okt: Kustmarathon ZE
Nov: Kromme Rijn marathon UT
Dec: Drenthe Marathon, DR
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Kijk voor alle info over de 12 provincies marathon Challenge en MS Research op onze site!

