10 - Juli 2019

Activiteitenkalender 2019.
Zondag 25 augustus 2019: Ontbijtjogging.
- Start training om 8u00 aan het sportcentrum Vorselaar.
- Gezamenlijk vertrek met de fiets om 9u30 aan de fietsrekken sportcentrum.
- Ontbijt om 10u00 in De Boskantien, Wijngaard 26, 2200 Herentals.
Uitgebreide info en inschrijvingen in deze nieuwsbrief.

Zondag 22 september 2019: Oriëntatiewandeling.
Meer info later.

Zondag 13 oktober 2019: 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 15 november 2019: Gezellig samenzijn.
= Kaas- en wijnavond. Meer info later.

Zondag 24 november 2019: 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 28 december 2019: Kerstloop en -wandeling.
Meer info later.

Zaterdag 25 januari 2020: Ledenfeest.
Meer info later.
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Loopkalender en criterium 2019.
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, trachten we andere clubs naar onze organisaties te krijgen. We verwachten er dus een groot aantal Kasteellopers in clubkledij. Bovendien is in groep inschrijven vaak financieel voordeliger. De editie 2019 zal bestaan uit 25 organisaties.
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 terugvinden in nieuwsbrief 4.
Gelopen wedstrijden:
zaterdag 6 april Zandhoven
zondag 14 april Poederlee
maandag 22 april Olmen
zondag 5 mei Wortel AVN
vrijdag 10 mei Tongerlo
zondag 19 mei Oostmalle
vrijdag 24 mei Hallaar
zondag 9 juni Luik
zaterdag 15 juni Lille
zondag 23 juni Tielen
vrijdag 28 juni Vorselaar

#Kasteellopers
Kastelenloop
volgt later
Mollenjogging
volgt later
Paasjogging
volgt later
Ochtendjogging
volgt later
Dwars door de abdij
volgt later
Parel der Kempen
volgt later
Averegtenjogging
volgt later
Beer Lovers’ Marathon (busreis) volgt later
Krawatenjogging
volgt later
Herentals – Tielen
volgt later
Kardinaalsjogging
volgt later

Komende wedstrijden:
vrijdag 2 augustus Herentals
zaterdag 3 augustus Gierle
vrijdag 9 augustus Herselt
zaterdag 24 augustus Herentals
vrijdag 30 augustus Wortel
zondag 1 september Lichtaart
zondag 13 oktober Vorselaar
zondag 20 oktober Oud-Turnhout
zaterdag 2 november Mol
zondag 3 november Gierle
zondag 24 november Geldrop (NL)
zaterdag 28 december Vorselaar
zaterdag 25 januari 2020 Rijkevorsel
zondag 9 februari 2020 Lichtaart

Herentals loopt
Estafette Halve Mar. Gielsbos
Limbergjogging
Neteland Natuurloop (La Chouffe)
Landlopersjogging
Bosloop Kom op tegen kanker
Monumentenloop
Lieremanloop
Zilvermeerloop
Bos- en Natuurloop ‘Gielsbos’
’t is voor niks loop (busreis)
Kerstloop en -wandeling
ACR Veldloop
Valentijnjogging
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Ontbijtjogging 2019.
Naar jaarlijkse traditie gaat op zondag 25 augustus 2019 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 10u in De Boskantien, Wijngaard 26, 2200 Herentals.
Er is een gezamenlijk vertrek met de fiets voorzien voor wie graag in groep meerijdt naar
De Boskantien. Vertrek om 9u30 aan de fietsrekken van het sportcentrum.
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 11 augustus, met
vermelding van naam en het aantal personen.
Betaald is ingeschreven.

Inschrijving + info busreis Geldrop - 24 november 2019.
De 20e “’T is (voor) niks” is een prachtige loop/wandeling, geschikt voor ieder lid van de
Kasteellopers: jong of oud, loper of wandelaar, korte of lange afstand. Iedereen vindt er
zijn gading in. Een klassieker onder de wandelaars en lopers van Nederland, maar ook
voor de vele Belgische deelnemers.
Inschrijven:
Inschrijven kan uiterlijk tot 11 augustus door het invullen van het formulier op de website
van de Kasteellopers (startpagina) en het bedrag van €5 voor leden of €10 voor niet-leden
over te schrijven op BE 72 9791 7173 9616, met vermelding van naam + busreis Geldrop.
Afstanden en starttijden onder voorbehoud, info nog niet beschikbaar:
Lopers:
Wandelaars:
6km - 10km - 15km:
11u00
7u30 tot 10u30
21km - 30km - 42.5km:
10u00
7u30 tot 8u30
(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:
Er wordt gewandeld/gelopen door de Geldropse natuur. Een mooi afgepijld, gevarieerd
parcours, voor 95% onverhard, met afwisselend bos, hei en weidse zichten.
Door het grote succes van dit evenement is het nodig om op tijd de deelnemers hiervoor te
kennen. Wij kunnen uitzonderlijk als groep inschrijven als onze deelnemers ten laatste 11
augustus gekend zijn. Tijdig inschrijven is dus de boodschap!
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Helpers Monumentenloop gevraagd - 13/10/2019.
We hebben JOUW hulp nodig!
Zoals je allicht al wel weet, organiseren we met onze club op zondag 13 oktober 2019 onze 24ste 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 mogelijk weten. Dat kan via reactie op deze nieuwsbrief of door iemand van het bestuur aan
te spreken.
We zoeken ook een handige harry (m/v/x) om onze signalisatieborden te vernieuwen. Heb
je de komende maanden een paar uurtjes tijd, neem dan zeker contact op.
Samen kunnen we zorgen voor een organisatie waar we trots op zijn!
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Wedstrijdinfo augustus 2019.
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 starturen en andere info wel eens wijzigen. We raden aan om enkele dagen vooraf de website van de organisatie te raadplegen voor de meest
recente info.
Herentals
naam:
adres:
afstanden:
Prijs:
info:
Gierle
naam:
adres:
afstanden:
Prijs:
info:
Herselt
naam:
adres:
afstanden:

Prijs:
info:
Herentals
naam:
adres:
afstanden:

Prijs:
info:
Wortel
naam:
adres:
afstanden:

Prijs:
info:

vrijdag 2 augustus 2019
Herentals Loopt
Centrum Herentals
vanaf 15u30 Kinderlopen
80m, 200m, 550m, 1000m
16u26 G-loop
200m
18u30 2U van Hertals
2u
Kinderlopen, G-loop en 2u zijn gratis
0478/53 17 21 ; www.herentalsfietstfeest.be ; joeri.vandegender@gmail.com
zaterdag 3 augustus 2019
Estafette halve marathon Gielsbos
Gielsbos, Vosselaarseweg 1, 2275 Gierle
13u30
7km
vanaf 13u35 Kinderlopen
100m, 400m, 1000m
14u30
21km in estafette (10 x 2.1km)
Kinderlopen €2 ; Jogging 7km €7 (VVK €6) ; Estafette €21/ploeg (VVK €18/ploeg)
0498/73 04 49 ; www.afstandslopers.be ; jefdeloper@telenet.be
vrijdag 9 augustus 2019
Limbergjogging
Vest, 2230 Herselt
18u30 Karamellenkoers
Aantal meters
vanaf 18u40 Kinderlopen
200m, 400m, 600m
19u15 jogging
5km
20u00 jogging
10km
Karamellenkoers gratis, Kinderlopen €2 ; Joggings €3
0474/61 60 97 ; www.herselt.be ; sport@herselt.be
zaterdag 24 augustus 2019
Neteland Natuurloop
Wijngaard 10, 2200 Herentals (nieuwe locatie!)
9u30 - 12u00 Natuurloop
5km
12km
Vrije start.
16.1km
21.1km
€10. Wie mee wil inschrijven bij de groep van de Kasteellopers, graag een e-mail sturen
naar louis.hufkens@hotmail.com
0497/44 68 23 ; www.netelandnatuurloop.be ; deckers.kenneth@gmail.com
vrijdag 30 augustus 2019
Landlopersjogging
Poeleinde 2, 2323 Wortel
vanaf 18u40 Kinderlopen
19u00 Jogging

500m, 1000m
6km
9km
Gezamenlijke start
10Mijl
19u10 Jogging
3km
Kinderlopen €1 ; Joggings €6 (€4 leden KWB)
0479/50 35 13 ; www.landlopersjogging.be ; bgoetschalckx@hotmail.com
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Extra jogging in de kijker.
In deze rubriek plaatsen we af en toe een jogging die niet in ons criterium is opgenomen.
Het gaat om organisaties van bevriende joggingclubs of voor het goede doel, die we op deze manier extra in de kijker willen zetten.
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