
 

 

 

 

 

 

 

Wandelen   
 

De wandelaars gaan op pad voor  

8, 10 of 12 km in groepsverband of op 

eigen gelegenheid. De route is met pijlen 

aangegeven en je krijgt een route-

beschrijving bij vertrek. 

 

 

 

Start tussen 8.45 - 9.15* uur  
Landgoed ‘s-Heerenvijvers  

Wintelresedijk 7, 5688 GW Oirschot 

 

*De groep vertrekt om 9.00 uur 

www.atletiekoirschot.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardlopen (in groepsverband)  
 

Keuze uit 5 afstanden: 

afstand snelheid duur  

 8  km  6,5 km/u  75 min  

10 km  7,5 km/u  80 min 

12 km 8,5 km/u  85 min  

14 km 9    km/u  90 min  

16 km  10  km/u  95 min  

 

Start 9.45 uur*  
Landgoed ‘s-Heerenvijvers  

Wintelresedijk 7, 5688 GW Oirschot 

 

* Hardlopers kunnen ook om 9.30 uur vanaf het   

  clubhuis starten. De afstand wordt dan in totaal  

  5 km langer. 
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We vragen een bijdrage van 4 euro per deelnemer, zie de informatie. De opbrengst van de 

Oirschotse Heideloop gaat geheel naar de Stichting Loopgroep Bali-Runners.  

Leden van Atletiek Oirschot lopen gratis mee en kunnen een vrijwillige bijdrage geven. 

Als de herfst op zijn mooist is gaan we recreatief  

hardlopen en wandelen over de Oirschotse Hei  
 

 

Na afloop napraten in het 

clubhuis van Atletiek Oirschot. 

De koffie kost 1 euro, 

waarvan de helft naar de 

Bali-Runners gaat.  

En de koek is GRATIS! 

 

 

Oirschot 

https://www.balirunners.nl/


 

Informatie  
 

1. De Oirschotse Heideloop is een 

recreatieve loop waarbij de 

gezelligheid en het genieten van 

de natuur voorop staan. We lopen 

onder begeleiding, in groepjes van 

maximaal 20 lopers. 

  

2. Per afstand kunnen meerdere 

groepen worden gevormd. De 

groepen gaan kort na elkaar van 

start en zijn ongeveer tegelijk 

weer terug.  

 Het betreft een zwaar parcours 

met los zand, heuveltjes, 

bospaden e.d. . We raden je dan 

ook aan een snelheid te kiezen 

die 2 km lager is dan je snelheid 

op de weg. 

 

3. Het is geen wedstrijd, er zijn ook 

geen prijzen en herinneringen.  

4. Bij ‘s-Heerenvijvers zijn géén 

voorzieningen. In ons clubgebouw, 

is kleed- en toiletruimte. Van daaruit 

kun je met eigen vervoer naar de 

start. 

 

5. Onderweg is er geen verzorging. 

Indien gewenst zelf drank en/of 

voeding meenemen. Deelname is 

op eigen risico. 

 

6. I.v.m. indelen begeleiders en 

groepen vooraf inschrijven door 

betaling van € 4,00 op rekening 

NL68ABNA 060 14 62 483  

 t.n.v. Stichting Atletiekbelangen 

Oirschot met vermelding van voor- 

en achternaam en de gekozen 

afstand of wandelen.  

 Aanmelding en contante betaling op 

de dag zelf is ook mogelijk, maar 

liever vooraf.  

 

 

7. Parkeren: 

 Bij sportcentrum De Kemmer, 

Bloemendaal 5 of bij ‘s-Heerenvijvers. 

 

8. Route vanaf A58 Tilburg-

Eindhoven: 

 

 Naar clubgebouw Atletiek Oirschot: 

 Afslag Oirschot, richting Oirschot 

volgen (Kempenweg), rotonde 

rechtdoor, rotonde helemaal rond en 

terugrijden, over het kanaal meteen 

rechtsaf naar beneden (Moorland), bij 

T-splitsing linksaf (Eindhovensedijk), 

na 550 m rechtsaf (Bloemendaal).   

 

 Naar ‘s-Heerenvijvers:  

 Afslag Oirschot, richting Middelbeers 

volgen (Kempenweg), eerste weg 

links (Wintelresedijk), na 400 meter 

rechts. 

  

9. Informatie:  www.atletiekoirschot.nl   

 e-mail:   info@atletiekoirschot.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 

Steun de Stichting Loopgroep Bali-Runners 
https://www.balirunners.nl/  

http://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:info@atletiekoirschot.nl
https://www.balirunners.nl/

