
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zondag 4 maart 2018 

ORIËNTATIELOOP  
 

 
. 

 

 

Wat is een oriëntatieloop? 
Een oriëntatieloop is een speurtocht. Je gaat met een 

landkaart op zoek naar posten die zijn uitgezet. De post 

bestaat uit een vlag van 30x30 cm op een stok. Het doel 

is om zo snel mogelijk alle posten te vinden en terug te 

keren naar de start.  

 

Wie kan deelnemen? 
Iedereen mag meedoen. Ook familieleden en vrienden 

zijn welkom! Kinderen wel onder begeleiding van een 

ouder. 

Nog nooit aan een oriëntatieloop meegedaan? Geen 

probleem, maar begin dan met de korte afstand. Bij de 

start zal er uitleg worden gegeven.  

 

Locatie start 
De start is bij het clubhuis van Atletiek Oirschot, 

Bloemendaal 5a, 5688GP Oirschot (bij Sportcentrum De 

Kemmer) 

 

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 
De lopers die alle posten het snelste vinden krijgen een 

prijs (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 

hardloper wint, het gaat om lopen én oriënteren! 

 
 

Inschrijven 
Deelname is gratis. Voorinschrijven tot en met dinsdag 

27 februari op www.inschrijven.nl of via het formulier 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) of 

wedstrijden@atletiekoirschot.nl  

 
Het loopt lekker bij Atletiek Oirschot! 

Start tussen 9.30 - 11.00 u 
bij de atletiekbaan van 
Atletiek Oirschot, 
Bloemendaal 5a 5688GP 
 

• Hardlopen of wandelen 

• 5 of 9 km 
 

 

 
. 

 

 
 

De oriëntatieloop is 

uitgezet door Roland 

van Loon, meervoudig 

Nederlands Kampioen 

Oriëntatielopen en lid 

van Atletiek Oirschot 

 
Na afloop van de oriëntatieloop is de 

prijsuitreiking van de 

Kempische Cross Competitie 2017-2018 

http://www.inschrijven.nl/
mailto:wedstrijden@atletiekoirschot.nl

