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Activiteitenkalender 2018. 

Zondag 26 augustus 2018: Ontbijtjogging. 
 

- Start training om 8u00 aan het sportcentrum Vorselaar. 
- Ontbijt om 9u30 in het Buurthuis, Oostakker 16, 2290 Vorselaar. 

 
 

Uitgebreide info en inschrijvingen in deze nieuwsbrief. 

Zaterdag 13 oktober 2018: Monumentenloop. 
 

- Kantine OG Vorselaar, Riemenstraat 89E, 2290 Vorselaar. 
- 14u00  100m 
   14u05  300m 
   14u15  1000m 
   14u30  5km & 10km 
   14u40  19km 

 

Helpers gevraagd en info in deze nieuwsbrief. 

Vrijdag 16 november 2018: Gezellig samenzijn. 

 

Meer info later. 

Zondag 25 november 2018: Busreis Geldrop (NL). 

 

- 7u30 stipt vertrek parking Bibliotheek: Nieuwstraat 15, 2290 Vorselaar. 
- Aankomst Geldrop voorzien ±9u00. 
- Vertrek terug naar Vorselaar om 16u30. 
 

Uitgebreide info en inschrijvingen in deze nieuwsbrief. 
Meer info: https://www.tisvoorniks.nl/ 

Zaterdag 29 december 2018: Kerstloop en -wandeling. 

 

Meer info later. 

Zaterdag 26 januari 2019: Ledenfeest. 

 

Meer info later. 

https://www.tisvoorniks.nl/
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Ontbijtjogging 2018. 

Naar jaarlijkse traditie gaat op zondag 26 augustus 2018 onze Ontbijtjogging door. Dit is 
een gezamenlijke training met achteraf een uitgebreid ontbijt in buffetvorm. 
Wie mee komt joggen wordt om 8u aan het sportcentrum verwacht.  
Het ontbijt is om 9u30 in het Buurthuis, Oostakker 16, 2290 Vorselaar. 

Deelnameprijs:  - € 7 voor leden en kinderen <16 jaar van leden. 
                            - Partners, kinderen >16 jaar van leden of andere niet-leden betalen € 15. 
Inschrijven: Door te betalen op rekening 979-1717396-16 voor 15 augustus, met  
                      vermelding van naam en het aantal personen. 
                      Betaald is ingeschreven. 

Bestelling clubkledij. 

In 2018 kan er geen loopkledij besteld worden. 
Daar Argenta Vorselaar gestopt is, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe sponsor. Deze 
is Argenta Lille geworden.  
Volgend jaar kan er opnieuw kledij gekocht worden. We zijn hiervoor verschillende leve-
ranciers aan het vergelijken. De bedoeling is om alles rond te hebben tegen eind dit jaar, 
zodat de kledij besteld kan worden voor het begin van het volgend loopseizoen. 
We proberen de kosten, zoals voorheen, te delen tussen de sponsor, het bestuur en de le-
den. 
Meer info over de nieuwe kledij volgt later zodra alles rond is. 

Helpers Monumentenloop gevraagd - 13/10/2018. 

We hebben JOUW hulp nodig! 
 
Zoals je allicht al wel weet, organiseren we met onze club op zaterdag 13 oktober 2018 
onze 23ste Monumentenloop. Dit kunnen we niet zonder de hulp van vele mensen, zowel 
binnen als buiten de club. 
Wil ook jij even de handen uit de mouwen steken op 13/10? Laat het ons dan zo snel mo-
gelijk weten. Dat kan via reactie op deze nieuwsbrief of door iemand van het bestuur aan 
te spreken.  
 
Samen kunnen we zorgen voor een organisatie waar we trots op zijn! 

Kardinaalsjogging aan voordelig tarief voor Kasteellopers 

Op vrijdag 29/06/2018 is er de Kardinaalsjogging in Vorselaar. Als lid van de Kasteello-
pers kan je inschrijven aan voordelig tarief. Je betaalt dan €4 ipv €6. Ook krijg je een 
drankjeton ter waarde van €2 waarmee je achteraf je dorst wat kan lessen. Om te ge-
nieten van het voordelig tarief, hoef je enkel bij de inschrijving te melden dat je lid bent 
van de Kasteellopers. Graag vragen we aan alle leden die meedoen om te lopen in clubkle-
dij indien je deze hebt. Je jeton kan je voor de start afhalen naast de inschr ijvingen. 
Hier zal iemand van de Kasteellopers zitten. 
We hopen op een talrijke opkomst van onze leden, om onze club mee in de kijker te zetten. 
Meer info over de Kardinaalsjogging kan je vinden bij de wedstrijdinfo. 
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Onze éérste busuitstap is nog maar kortelings gepasseerd, maar we zijn ook al een tijdje 
bezig met de organisatie van een tweede daguitstap. Dit keer echt iets voor ieder lid van de 
Kasteellopers: jong of oud, loper of wandelaar, korte of lange afstand. Iedereen vindt er 
zijn gading in. 
Deze 19e “’T is (voor) niks” is een klassieker onder de wandelaars en lopers van Neder-
land, maar ook voor de vele Belgische deelnemers. 
 
Inschrijven: 
Inschrijven kan uiterlijk tot 15 augustus door het invullen van het formulier op de website 
van de Kasteellopers en het bedrag van €5 voor leden of €10 voor niet-leden over te 
schrijven op BE 72 9791 7173 9616, met vermelding van je naam + busreis Geldrop. 
 
Afstanden en starttijden: 
 Wandelaars: 
 6km - 10km - 15km:  7u30 tot 10u30 
 21km - 30km - 42.5km:  7u30 tot 8u30 
 
 Lopers: 
 6km - 10km - 15km:  11u00 
 21km - 30km - 42.5km:  10u00 
 (Tijdwaarneming stopt om 15u00) 
 
Prijs: 
Het evenement zelf is gratis (zoals de naam al doet vermoeden). Voor de bus vragen we 
een bijdrage van €5 voor leden en €10 voor niet-leden. 
 
Info Busreis: 
De bus vertrekt stipt om 7u30 aan de bibliotheek van Vorselaar, Nieuwstraat 15. Graag 
verzamelen om 7u15 voor een vlot vertrek. De aankomst in Geldrop is dan voorzien rond 
9u00. 
Het vertrek terug naar Vorselaar is voorzien om 16u30. 
 
Info evenement: 
Het prachtige parcours is vorig jaar door René Jacobs en Louis Hufkens (voor hem reeds 
de 6e keer) gelopen. Ook René was zeer gecharmeerd door de mooie natuur en de goede 
organisatie die ieder jaar een goed doel steunt. 
Er wordt gewandeld/gelopen door de Geldropse natuur, voor 95% onverhard. Een mooi 
afgepijld, gevarieerd parcours met afwisselend bos, hei en weidse zichten. 
Bij aankomst staat een team voetverzorgers en masseurs klaar om te helpen waar nodig. 
Er is zelfs een tombola dankzij de gulle sponsors met leuke kleine prijsjes (loopnummer is 
lotnummer). 
 
Dat het zeker een aanrader is, blijkt uit de zeer snelle uitverkoop van de voorinschrijvin-
gen die starten op 1 september. Het aantal toegelaten deelnemers is 1200. 
Door het grote succes van dit evenement is het nodig om op tijd de deelnemers hiervoor te 
kennen. Wij kunnen uitzonderlijk met de groep inschrijven als onze deelnemers ten laatste 
15 augustus gekend zijn. Tijdig inschrijven is dus de boodschap. 

Info busreis Geldrop - 25 november 2018. 
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De bedoeling van deze loopkalender is om ons op bepaalde organisaties als club duidelijk 
te tonen. Door ons als Kasteellopers kenbaar te maken op joggings en wedstrijden, trach-
ten we andere clubs naar onze organisaties te krijgen. We verwachten er dus een groot aan-
tal Kasteellopers in clubkledij. Bovendien is in groep inschrijven vaak financieel voordeli-
ger. 
De editie 2018 zal bestaan uit 25 organisaties. 1 organisatie is nog onder voorbehoud, 
daarom dat u er hieronder maar 24 zal vinden.  
De organisatie van 1 wedstrijd dat in 2019 zal plaatsvinden heeft de exacte datum nog niet 
kenbaar gemaakt. 
 
Vanaf het loopjaar 2018 is er een nieuw puntensysteem voor deelname aan organisaties uit 
het criterium of bij hulp van eigen organisaties, ter vervanging van uitbetaling van €1 per 
deelname. Verdere details hierover kan je vinden in deze nieuwsbrief op de volgende pagi-
na. 
 
(*) maakt deel uit van het criterium Noordloper 
(**) maakt deel uit van het loopcriterium Midden Kempen 
 
Gelopen wedstrijden:                 #Kasteellopers 
maandag 2 april Olmen         Paasjogging             volgt later 
zaterdag 7 april Zandhoven              Kastelenloop      volgt later 
zondag 8 april Beerse                     Gielsbosloop (*)            volgt later 
zondag 6 mei Wortel                            AVN Ochtendjogging (*)   volgt later 
vrijdag 11 mei Tongerlo                  Dwars door de abdij (*)           volgt later 
zondag 20 mei Luik                 Beer Lovers’ Marathon (busreis)         volgt later 
zondag 20 mei Oostmalle                  Parel der Kempen (*) (**)          volgt later 
vrijdag 25 mei Hallaar                            Averegtenjogging            volgt later 
zaterdag 9 juni Lille                              Krawatenjogging (*) (**)          volgt later 
 
Komende wedstrijden: 
zondag 17 juni Tielen                             Herentals – Tielen (*) 
vrijdag 29 juni Vorselaar                       Kardinaalsjogging 
vrijdag 3 augustus Herentals                   Herentals loopt (**) 
zaterdag 4 augustus Gierle                    Estafette Halve Mar. Gielsbos (*) 
vrijdag 10 augustus Herselt                   Limbergjogging 
vrijdag 31 augustus Wortel                   Landlopersjogging (*) 
zaterdag 25 augustus Herentals         Neteland Natuurloop (La Chouffe) 
zondag 2 september Lichtaart               Bosloop Kom op tegen kanker 
zondag 21 oktober Oud-Turnhout       Lieremanloop (*) 
zaterdag 3 november Mol   Zilvermeerloop 
zondag 4 november Gierle                Bos- en Natuurloop ‘Gielsbos’ (*) 
zondag 25 november Geldrop (NL) ’t is voor niks loop (busreis) 
zaterdag 29 december Vorselaar       Kerstloop en -wandeling (*) (**) 
?? januari 2019 Rijkevorsel                  ACR Veldloop 
zondag 10 februari 2019 Lichtaart          Valentijnjogging 

Loopkalender en criterium 2018. 
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Hieronder vindt u meer info over de eerstvolgende joggings uit ons loopcriterium. We 
kunnen echter niet instaan voor de juistheid van alle gegevens. Organisatoren durven start-
uren en andere info wel eens wijzigen. We raden u aan om enkele dagen vooraf de website 
van de organisatie te raadplegen voor de meest recente info. 

 
Tielen  zondag 17 juni 2018 
naam:  Herentals - Tielen 
adres:  Kasteeldreef 34, 2460 Tielen 
afstanden:  12u30 Kasteelloop  6km 
   12u50 Trail    23km  Opgelet, start is in Herentals. Gezamenlijk 
          vertrek van kasteel naar de trein is om 12u! 
   14u05 Natuurloop  14km  Opgelet, start is in Herentals. Gezamenlijk 
          vertrek van kasteel naar de trein is om 13u! 
Prijs:   €6 voor de Kasteelloop (gratis consumptie) 
   €12 voor de Trail & Natuurloop (gratis consumptie) 
info:   0494/40 09 62 
   tjak@val.be 
   www.tjak.be 
 
Vorselaar  vrijdag 29 juni 2018 
naam:  Kardinaalsjogging 
adres:  De Dreef, 2290 Vorselaar 
afstanden:  18u30 Kinderlopen  Verschillende afstanden per leeftijdscategorie 
   20u00 Kardinaalsjogging 5km 
        10km Gezamenlijke start 
        15km 
Prijs:   €1 voor de kinderlopen (prijzen voor alle kinderen) 
   €6 (€4 leden KWB of Kasteellopers) voor de Kardinaalsjogging 
info:   0472/48 39 75 
   kwb.sport.vorselaar@gmail.com 
   www.kwbvorselaar.be 
 
De komende joggings uit de regio die niet in ons criterium zijn opgenomen, kan je steeds terugvinden op 
volgende website: 

http://gorunning.be/calendrier_nl.php 

Vanaf dit jaar starten we met een nieuw puntensysteem bij het loopcriterium. In plaats van 
geld, kan je per deelname 1 punt verdienen. 
Op onze eigen organisaties (Monumentenloop en Kerstloop) verdienen de helpers 2 pun-
ten. Je kan per organisatie slechts 1 keer punten verdienen. Als je 2 verschillende afstan-
den loopt, krijg je dus slechts 1 punt. Als je op de Monumentenloop en/of Kerstloop helpt 
én meeloopt, krijg je 2 punten. 
Er zijn een aantal evenementen waar ook gewandeld kan worden (bijvoorbeeld een vrije 
loop). Als je hieraan deelneemt als wandelaar kan je ook een punt verdienen. Voorwaarde 
is steeds dat je loopt/wandelt in clubkledij. 
De punten die je verdiende, kan je gebruiken om clubkledij te kopen. Elk punt heeft de 
waarde van €1. De punten zijn overdraagbaar gedurende maximum 5 jaar. Zo kan je spa-
ren voor duurdere stukken. Je hoeft bovendien niet het volledige bedrag in punten gesp-
aard te hebben. Je kan een deel “betalen” met punten en het resterende bedrag in euro’s 
bijbetalen. 

Aangepast reglement loopcriterium. 

Wedstrijdinfo juni 2018. 

mailto:tjak@val.be
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