
          Winterkalender    2016 -2017

                                                             

    Aandacht!!! 

De atleten dienen zich in te schrijven ten laatste 10 minuten

voor de aanvang van hun wedstrijd. Wanneer de startlijsten zijn

gemaakt worden er geen atleten meer toegevoegd.

 

benjamins: 13.20 uur

pupillen: 13.30 uur

miniemen: 13.40 uur

cadetten/scholieren vrouwen: 13.50 uur

cadetten mannen:  14.00 uur

scholieren mannen 14.10 uur

juniors/seniors/masters vrouwen: 14.30 uur

de eerst  startende reeks bij de mannen: is om 15.00 uur

 

Zat. 01 okt. : ACK Kalmthout  Sportpark "Den Heikant"

Heikantstraat  60   Kalmthout

13° memorial Jean Janssens

13.30 uur

cross voor alle reeksen

jun/sen/mas.mannen starten na 15.00 uur

jun/sen v/d masters mannen

badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht

Zat. 08 okt. : ACSS Stabroek -  Camping De Watertoren

Steenovenstraat 137, 2040  Berendrecht 

13.30 uur

Cross voor alle reeksen (met naturaprijzen)

jun/sen/mas.mannen starten na 15.00 uur

jun/sen mannen v/d mas mannen

badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht

Zat. 15 okt. : WAV Wommelgem - Recreatiedomein Fort II  

Fort II straat - Wommelgem

13.30 uur

1ste K.A.V.V.V. criteriumcross voor alle reeksen

jun/sen/mas. mannen starten na 15.00 uur

mas mannen v/d jun/sen mannen

Apart klassement voor mas. vrouwen +35j, +45j en + 55j

                                     mas. mannen +40j,+50j en +60j

badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht



Zat 22 okt..: SAV Schoten - gemeentepark

Braamstraat Schoten

13.30 uur

2° KAVVV criteriumcross voor alle reeksen

jun/sen/mas. Mannen starten na 15.00 uur

masters mannen met handicap formule

mas mannen v/d jun/sen mannen

Apart klassement voor mas. vrouwen +35j, +45j en + 55j

                                     mas. mannen +40j,+50j en +60j

badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht

Zat. 5 nov. : GAV Gooreind - gemeentelijke atletiekpiste

 Eikendreef Gooreind

13.30 uur

medaillecross voor alle  reeksen  

jun/sen/mas. mannen starten na 15.00 uur

jun/sen v/d mas mannen

badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht    

    

 

Zat. 12 nov. : APSO Zandhoven    -    voetbalstraat  Zandhoven

43ste veldloop van Zandhoven

 Omloop: voetbalterrein c

Secretariaat: inschrijving en prijsuitreiking: 

voetbal cafetaria A

13.30 uur

Cross voor alle reeksen (met naturaprijzen)

jun/sen/mas. mannen  starten na 15.00 uur

mas mannen v/d jun/sen mannen

badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht

Zat. 19 nov. : Sorgvlietpark - Marneflaan Hoboken

39ste Jaak Schrammcross  - Parkloop

13.00 uur eurojogging      825m 6 tot en met 8 jarigen

13.15 uur eurojogging      825m vanaf 9 jarigen

13.30 uur eurojogging van  2-4-6 km voor iedereen

14.00 uur

Cross voor alle reeksen

mas mannen v/d jun/sen mannen

badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht



Zat. 26 nov. : ACSS Stabroek

Pito Laageind Stabroek (parking school)

 13.30 uur

3de K.A.V.V.V. criteriumcross voor alle reeksen

jun/sen/mas. mannen starten na 15.00 uur

mas mannen v/d jun/sen mannen

Apart klassement voor mas. vrouwen +35j, +45j en + 55j

                                     mas. mannen +40j,+50j en +60j

badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht

Zat. 03 dec. : ZWAT  - Heirbaan  Burcht

Gemeentelijke atletiekpiste "De Wallen"  Burcht

"Memorial Marleen Segers"

 13.30 uur

4de K.A.V.V.V. criteriumcross voor alle reeksen

jun/sen/mas. mannen starten na 15.00 uur

mas mannen v/d jun/sen mannen

Apart klassement voor mas. vrouwen +35j, +45j en + 55j

                                     mas. mannen +40j,+50j en +60j

badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht

Zat. 10 dec.: K.A.V.V.V. Brasschaat - Gemeentepark

Hemeldreef Brasschaat

7° Grote prijs Marcel Pickup

13.30 uur

Cross voor alle reeksen (met naturaprijzen)

jun/sen/mas. mannen . starten na 15.00 uur

mas mannen v/d jun/sen mannen

badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht

Zon.11 dec. : ZWAT - Kerstloop Burcht

Sfeervolle loopwedstrijd  -           1° criterium stratenloop

 Secretariaat en prijsuitreiking:

Broederschool, Idsteinlaan Burcht

14.00 uur ben/pup/min:      M + J:                1 km

14.20 uur:  prestatieloop  Vr + M:                5 km

15.15 uur cad/sch/jun/sen/mas. Vr + M:    10 km

badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht

 



Zon. 18 dec.: WALO Nieuwkerken 

 31ste Nieuwjaars-corrida (2 criterium stratenloop)

 - Inschrijving:  Polivalente zaal, Gyselstraat,  Nk-W

 - prijzen:  voor alle volwassen deelnemers een fles

   kwaliteitswijn, voor de jeugd een verrassingspakket.

   + aanwezigheidstombola met o.a. BALLONVAART

 - omkleden en Douche: Sporthal, Gijselstraat,  NK-W

 - parcours: stratenparcours in het centrum van   

   Nieuwkerken met start en aankomst op het dorpsplein

 - informatie: Rik Dhollander , 03/776 85 02

                        rikdhollander@msn,com www.walo.tk

14.00 uur Prestatieloop

M + J: ben/pup/min:   1000m

14.15 uur Vr. - M: kad/sch/jun/sen/mas:       5 km

15.00 uur Vr. - M: kad/Sch/jun/sen/mas:     10 km

badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht   

 

    Aan allen een 

 

    voorspoedig

 

       en

   Gelukkig  2017

Zat. 14 jan.: WAV Wommelgem - Recreatiedomein Fort II

Fort II Straat  Wommelgem

13.30 uur

Sint Elooicross voor alle reeksen

jun/sen/mas. mannen. starten na 15.00 uur

mas mannen v/d jun/sen mannen

 badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht

 

Zat. 21 jan.: AVI Wilrijk

Fort VI,  Universiteitsplein  (aan U I A)

16de Geitencross

13.30 uur

Cross voor alle reeksen

jun/sen/mas. mannen starten na 15.00 uur

mas mannen v/d jun/sen mannen

 badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht

 



Zat. 28 jan.: ACR Rijkevorsel 

FC St. Jozef - Zuiderdijk 10 F , 2310 Rijkevorsel

13.30 uur

Cross voor alle reeksen (met naturaprijzen voor iedereen)

jun/sen/mas. mannen. starten na 15.00 uur

mas mannen v/d jun/sen mannen

 badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht

 

Zat. 04 feb.: ACK Kalmthout -  Sportpark "De Heikant"

Heikantstraat   60 Kalmthout

13.30 uur

5de K.A.V.V.V. criteriumcross voor alle reeksen

jun/sen/mas mannen starten na 15.00 uur

mas mannen v/d jun/sen mannen

Apart klassement voor mas. vrouwen +35j, +45j en + 55j

                                     mas. mannen +40j,+50j en +60j

 badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht

 

Zat. 18 feb.: WALO Sint Niklaas - recreatiedomein "De Ster"

Sint-Niklaas, Lange Rekstraat

13.30 uur

"Stercross van WALO"

Cross voor alle reeksen (prijzen voor alle lopers)

"tombola met o.a. ballonvaart"

jun/sen/mas mannen starten na 15.00 uur

jun/sen mannen v/d mas mannen

inlichtingen: 03/776.85.02  rikdhollander@msm,com

 badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht

Zat. 25 feb.: SAV Schoten - gemeentepark

Braamstraat Schoten

"Memorial Jos De Borger"

13.30 uur

Cross voor alle reeksen  

jun/sen/mas. mannen starten na 15.00 uur

jun/sen mannen v/d mas mannen

 badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht

 



Zat. 04 mrt.: APSO Zandhoven  -  Voetbalstraat  Zandhoven

kleedkamers en douches voetbalterrein A

inschrijving en prijsuitreiking voetbal cafetaria A

13.30 uur

6de K.A.V.V.V. criteriumcross voor alle reeksen

Inschrijving en prijsuitreiking  ?

Omloop en douche  voetbalterrein A

jun/sen/mas. mannen starten na 15.00 uur

mas. mannen voor de jun/sen mannen

mas. mannen met handicapformule

Apart klassement voor mas. vrouwen +35j, +45j en + 55j

                                     mas. mannen +40j,+50j en +60j

prijsuitreiking eindklassement criterium

badge voorleggen bij de inschrijving

borstnummer verplicht

Er worden 6 criteriumcrossen ingericht, de 5 beste

resultaten worden opgenomen in het eindklassement.

Men moet aan 3 van de 6 criteriumcrossen in de uitslag  

voorkomen om in het eindklassement opgenomen te 

worden

Deelnemers 5 maal in de uitslag voorkomen worden  

 geklasseerd voor diegene met 4, en 4 voor die met 3,  

wat het aantal punten ook mogen zijn.

 

Zat. 18 mrt.: ACSS Stabroek - Camping De Watertoren

Steenovenstraat 137 2040 Berendrecht

K.A.V.V.V. veldloopkampioenschappen voor alle reeksen

Ook zij mogen deelnemen, die niet voldoen aan de   

voorwaarde om deel te nemen aan het kampioenschap

aangesloten K.A.V.V.V. atleten atletiek

13.30 uur

veldloopkampioenschap voor alle reeksen

badge voorleggen bij de inschrijving

jun/sen/mas. mannen  starten na 15.00 uur

jun/sen mannen v/d mas mannen

masters vrouwen en mannen  kampioenschap per 5 jaar

Aan de K.A.V.V.V. veldloopkampioenschappen mogen

alle K.A.V.V.V. atleten atletiek deelnemen.

Maar om een podiumplaats te behalen moet men 

5 maal voorkomen in 5 verschillende uitslagen van het

winterprogramma. Atleten die buiten wedstrijd deelnemen

worden onderaan de uitslag geplaatst van hun categorie

jogging, prestatielopen en stratenlopen komen

niet in aanmerking.



Zomerkalender 2017

Zat. 01 apr.: APSO Zandhoven  - voetbalstraat Zandhoven

Kleedkamers, douches  Voetbalterrein A

inschrijving en prijsuitreiking : Cafetaria

Prestatieloop jeugd  

Kastelenloop : (3° criterium stratenloop)

vanaf cad/sch/jun/sen/mas: vrouwen en mannen

14.00 uur prestatieloop               1,6 of 3,2 km

15.00 uur

Kastelenloop :

vrouwen: cad/schol/jun/sen/mas    10 km

 mannen: cad/schol/jun/sen/mas    10 km

badge voorleggen bij de inschrijving

 borstnummer verplicht



Reeksindeling

Benjamins       2010- 2009 - 2008

Pupillen  2007- 2006

Miniemen 2005 - 2004

Kadetten 2003 - 2002

Scholieren 2001 -2000

Juniors 1999 -1998

Seniors vrouwen 1997 - 1981

Masters vrouwen +35j. vanaf de dag dat zij

35j geworden zijn

 

Masters vrouwen +45j. vanaf de dag dat zij 

45j geworden zijn

 

Masters vrouwen +55 vanaf de dag dat zij

55j geworden zijn

 

Seniors mannen 1997- 1976

Masters mannen +40j. vanaf de dag dat zij 

40j geworden zijn

 

Masters mannen +50j. vanaf de dag dat zij

50j. geworden zijn

 

Masters mannen +60 vanaf de dag dat zij

60j geworen zijn

 

 







 

 

 

 

 



 

 



 

 





 

 

 

 



 

 

 

 





 

 

 



 

 

 



 

 


