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Leuven,  11 september 2017 

 

Beste ouder(s) 

 

SVS organiseert dit schoolsportjaar hun 29ste Vlaamse veldloopweek voor scholen, in samenwerking met de 

Leuvense Sportdienst en met de atletiekclub DCLA. 

Zij nodigen de leerlingen van de Leuvense scholen uit om deel te nemen op woensdag 27 september 2017 van 

13.30 uur tot 15.30 uur in het Park Heuvelhof te Kessel-Lo. 

 

Er wordt per geboortejaar (en niet per leerjaar) en geslacht gelopen. Elke categorie wordt apart opgewarmd met 

een heuse aerobicsessie gedurende 5 minuten. Om 14.00 uur start de opwarming voor de meisjes geboren in 

2011. Eerst loopt dus de meisjesreeks geboortejaar 2012, daarna de jongensreeks geboortejaar 2011, dan de 

meisjesreeks geboortejaar 2010 … 

De kinderen geboren in 2011 en 2010 lopen 600 m, de anderen 1000m. 

 

Wedstrijdreglement: 

 spikes en voetbalschoenen zijn niet toegelaten 

 per reeks wordt een individuele rangschikking gemaakt 

 na elke reeks ontvangen de eerste drie deelnemers een medaille 

 iedere deelnemer zorgt zelf voor één veiligheidsspeld en drank 

 iedereen doet zijn/haar gymt-shirt van de school aan 

Wedstrijdverloop: 

 de loopreeksen starten om 14.00 uur stipt en eindigen om 15.30 uur. 

 de deelnemers melden zich even aan bij juf Inge aan de start voor hun deelnemerskaartje 

 na het afroepen van de reeks, begeven de deelnemers zich naar de verzamelbox achter de startruimte 

 bij aankomst worden de leerlingen in banen geleid door de aankomsthelpers. Hier wordt het 

deelnemerskaartje afgescheurd. De drie eerste lopers krijgen onmiddellijk hun medaille uitgereikt. 

Via het inschrijvingsstrookje, dat de leerlingen zullen meekrijgen,  kan je inschrijven  

bij juf Inge tot 20 september 2017. 

 
Het is geen verplichte schoolactiviteit. De ouders staan in voor het brengen en halen van hun kind. De school 
draagt geen verantwoordelijkheid voor deelname van leerlingen van onze school aan deze activiteit.  
 

Er is parking voorzien aan het Boudewijnstadion langs de Diestsesteenweg. In het sportcomplex aan het 

Boudewijnstadion zijn er kleedkamers en sanitair ter beschikking. 

 

Sportieve groeten  

Het schoolteam 


