MEILOOP
Woensdag 1 mei 2019

INSCHRIJVINGEN
•
•
•
•
•

Daginschrijvingen vanaf 12.30u in de basisschool “De Droomballon”, Gyselstraat,
Nieuwkerken.
Voorinschrijvingen vanaf 01/02/2019 tot 26/04/2019 op www.walo.tk
jeugd (van 6 tot en met 13 jaar) €3
volwassenen (vanaf 14 jaar), 5km, 10km: €6
leden van KAVVV&FEDES: gratis

KLEEDKAMERS / DOUCHES
•

Sporthal “De Mispelaer”, Gyselstraat, Nieuwkerken

TIJDSCHEMA
•
•
•
•
•
•

13.45u START jeugdreeksen 450m – 675m – 940m, Dorpsplein “Ten Bos”
14.15u START 5km, Dorpsplein “Ten Bos”
15.00u START 10km, Dorpsplein “Ten Bos”
16.30u PRIJZEN 5km, “De Droomballon”
17.00u AANWEZIGHEIDSTOMBOLA, gratis tombola voor alle deelnemers, “De Droomballon”
17.15u PRIJZEN 10km, “De Droomballon”

PRIJZEN
•
•
•

•

•

MEDAILLE voor eerste drie jongens, eerste drie meisjes van elke jeugdreeks. Podium,
dorpsplein “Ten Bos”
NATURAPRIJS voor elke aankomst van de jeugdreeksen, overhandigd bij de aankomst op het
dorpsplein “Ten Bos”
PODIUM voor eerste drie dames en eerste drie heren van de 5km, winnaar krijgt
bloemenruiker, tweede en derde een fles wijn (of AA-drinks), dorpsplein “Ten Bos”, podium
krijgt nog naturaprijs in “De Droomballon”
PODIUM voor eerste drie dames en eerste drie heren van de 10km, winnaar krijgt
bloemenruiker, tweede en derde een fles wijn (of AA-drinks), dorpsplein “Ten Bos”, podium
krijgt nog naturaprijs in “De Droomballon”
NATURAPRIJZEN voor elke aankomst van de 5km en 10km, “De Droomballon”, 16.30u resp.
17.15u

VERZORGING & BEVOORRADING
• Verzorging door “Wase Hulpdienst”
• Bevoorrading met water bij 5km-punt en na aankomst.

PARKING
⓫

①

⓬
③
②
④

•
•
•
•
•

Parking, sporthal “De Mispelaer” ①
Parking, Woonzorgcentrum “Populierenhof”, Turkyen ②
Parking, Bibliotheek Nieuwkerken, Pastorijstraat ③
Parking, Berkenhof ④
Omliggende straten: Pastorijstraat, Gyselstraat, Turkyen, Peperstraat, Vrasenestraat
“De Droomballon” ⓫ Dorpsplein “Ten Bos” ⓬

PARCOURS
•

jeugdreeksen
o 450m: 2x “rond de kerk”
o 675m: 3x “rond de kerk”
o 940m: 1x “kleine ronde”

•
•

5km: twee grote ronde.
10km: vier grote ronden.

UITSLAGEN & FOTO’S
•

Uitslagen en foto’s worden gepubliceerd binnen de 48u na de wedstrijd op www.walo.tk

•

foto’s 2018: https://photos.google.com/share/AF1QipPy5SQXvlw1an9nOfBGyNnB567ezOHxvu79GTN_ChLPhAGf9bihyII67lUIHjHDQ?key=RHg2SDZuST
Y5ODhGaDcybWR2YjNvUzJoVV9YNFp3

•

uitslagen 2018
o jeugd: http://www.kavvv-atletiek.eu/uitslagen/2017-2018/WALO_NieuwkerkenWaas_meiloop_walo_jeugd_1_mei_2018.pdf
o 5km: http://www.kavvv-atletiek.eu/uitslagen/2017-2018/WALO_NieuwkerkenWaas_meiloop_walo_5km_1_mei_2018.pdf
o 10km: http://www.kavvv-atletiek.eu/uitslagen/2017-2018/WALO_NieuwkerkenWaas_meiloop_Walo_10km_1_mei_2018.pdf

