
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 24 maart 2019 

ORIËNTATIELOOP 
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Wat is een oriëntatieloop? 
Bij een oriëntatieloop ga je met een landkaart en 

een chip op zoek naar posten die zijn uitgezet. De 

post bestaat uit een vlag, die je moet scannen. Het 

is een z.g. scoreloop: het doel is om - naar keuze - 

binnen 30 of 60 minuten zo veel mogelijk posten te 

vinden (neem een horloge mee!).  

Bij gelijk aantal posten wint de deelnemer met de 

snelste tijd. Niet de beste hardloper wint, nee, het 

gaat om lopen én oriënteren! 

 

Wie kan deelnemen? 
Iedereen mag meedoen. Je moet wel lid zijn van een 

atletiekvereniging. Je mag ook met z’n tweeën lopen. 

Je maatje hoeft geen lid te zijn van een atletiekclub. 

 

Pupillen 
Voor pupillen (geboren na 2006) is er een korte 

kinder-oriëntatieloop, een speurtocht. Ze lopen niet 

met een chip, maar moeten bij de posten een stempel 

zetten op hun kaart. Zij mogen ook een maatje (b.v. 

een ouder) meenemen, of met een groepje lopen. 

 

Locatie 
De oriëntatieloop is in en rond het Kemmerbos. De 

start is bij het clubhuis van Atletiek Oirschot, 

Bloemendaal 5a, 5688GP Oirschot (bij Sportcentrum 

De Kemmer) 

 

 

Binnenkort volgen de gegevens 

Programma 
10.00 uur: uitleg van de regels aan de deelnemers 

10.30 uur: eerste starts oriëntatieloop en speurtocht 

10.45 uur: laatste start 

11.50 uur: laatste deelnemers finishen 

12.00 uur: prijsuitreiking KCC 2017-2018 

12.45 uur: prijsuitreiking oriëntatieloop 

 

Inschrijven 
Deelname is gratis, maar je moet wel 

voorinschrijven, zodat we chips en kaarten kunnen 

bestellen. Dat kan tot en met dinsdag 27 februari 

op www.inschrijven.nl. Er is een limiet van 115 

deelnemers. Als je met een maatje loopt telt dat 

voor één deelnemer en hoef je maar één naam op 

te geven. Bij de pupillen is er geen limiet. 

 

Prijzen 
De lopers die alle posten het snelste vinden krijgen 

een prijs (de nummers 1 t/m 3 van de scorelopen). 

De pupillen krijgen een herinnering. 

 

Meer informatie? 
Wil je meer weten, bel: 

Roland van Loon (06-51893091) of mail  

naar wedstrijden@atletiekoirschot.nl  

 

Het loopt lekker bij Atletiek Oirschot! 

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

