
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIËNTATIELOOP / 
SPEURTOCHT 

. 
 

 

Wat is een oriëntatieloop? 
Bij een oriëntatieloop ga je met een gedetailleerde 

landkaart in de hand op zoek naar posten die zijn 

uitgezet. Je bepaalt daarbij zelf je route naar de posten. 

De post bestaat uit een vlag van 30x30 cm op een stok. 

Het doel is om alle posten te vinden en terug te keren 

naar de start.  

 

Wie kan deelnemen? 
Alle leden van Atletiek Oirschot kunnen meelopen, van 

jong tot oud. Je mag ook familieleden en vriendjes of 

vriendinnetjes meenemen! Kinderen wel onder 

begeleiding van een ouder. 

Nog nooit aan een oriëntatieloop meegedaan? Geen 

probleem, ervaring is niet nodig, maar begin dan met de 

korte afstand. Bij de start zal er uitleg worden gegeven.  

 

Locatie start 
De start is aan de Dennendijk, de weg van Oostelbeers 

naar Wintelre. Om precies te zijn: bij het tweede 

zandpad aan de linkerzijde ná de afslag Broekdijk. 

 

Starttijden 
Je kunt starten tussen 9.30 en 11.00 uur. Er zit steeds 

minimaal 3 minuten tussen de start van elke loper/team. 

 

 
 

Prijzen 
Voor de lopers die de posten het snelste vinden zijn er prijzen 

beschikbaar (de nummers 1 t/m 3 van elke afstand). 

Maar dat is niet het belangrijkste, het is gewoon leuk om met 

een landkaart door het bos te lopen, op zoek naar de posten. 

Bovendien is het niet zo dat de beste hardlopers automatisch 

winnen, het gaat namelijk om lopen én oriënteren! 

 

Inschrijven 
Deelname is gratis. Voorinschrijven tot en met dinsdag 4 april 

bij René van de Ven: chr_vd_ven@hotmail.com of via het 

inschrijfformulier in het clubgebouw.  

Na-inschrijven op zondagochtend kan ook, maar liever van te 

voren in verband met het aantal te drukken kaarten.  

 

Meer informatie? 
Wil je meer weten, bel naar: 

René van de Ven (06-53448618) of  

Roland van Loon (013-5144016) 

 

Het loopt lekker bij 

Atletiek Oirschot! 
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