Activiteitenkalender 2019.
Zaterdag 23 maart 2019: Algemene vergadering.
- Buurthuis, Oostakker 16, 2290 Vorselaar.
- Deuren open 19u30. Start vergadering 20u.
Info in deze nieuwsbrief.

Zondag 9 juni 2019: Busreis Luik.
- 6u30 vertrek parking Bibliotheek: Nieuwstraat 15, 2290 Vorselaar.
- Wandeling met gids voorzien voor de niet-lopers.
Info en inschrijvingen in deze nieuwsbrief.

Zondag 25 augustus 2019: Ontbijtjogging.
Meer info later..

Zondag 22 september 2019: Oriëntatie wandeling.
Meer info later.

Zondag 13 oktober 2019: Monumentenloop
Meer info later.

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.
Meer info later en op: 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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Jaarverslag 2018.
2018, dat wordt in de geschiedenisboeken ongetwijfeld het jaar van de lange, hete zomer.
Een zomer waarin het zelfs te warm was om in de hangmat te liggen, laat staan een toertje
te gaan lopen.
2018 was jammer genoeg ook het jaar waarin we tijdens deze memorabele zomer afscheid
moesten nemen van een even memorabel persoon, Jos Van der Donck. Medestichter van
onze club en jarenlang ondervoorzitter. Jos was iemand die zich altijd vol overgave inzette, iemand waar je op kon rekenen. Zonder Jos waren de Kasteellopers en onze organisaties nooit geworden wat ze nu zijn. We kunnen niet anders dan daar enorm dankbaar voor
zijn.
2018 was ook een jaar waarin onze klassieke activiteiten de revue passeerden. Maar we
startten 2018 wel met een nieuwe inschrijvingsprocedure. Niet iedereen was meteen mee
dat je je nu ook moest registreren op de website, maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen en zo bereikten we op de valreep nog de kaap van de 100 (101 om precies te zijn)
leden.
Op 16 maart was er de algemene vergadering, traditiegetrouw met een beperkte opkomst.
Zeer jammer, want de quiz zorgde voor veel animo. René Jacobs werd de winnaar en
mocht gratis deelnemen aan de ontbijtjogging.
Op 20 mei gingen we voor de 2e keer met een volle bus naar de Beer Lovers’ Marathon in
Luik. Dat zowel de stad als de marathon de moeite waard zijn, is ondertussen algemeen
geweten.
Zoals steeds ging onze ontbijtjogging door op de laatste zondag van augustus. Na 1 of
meerdere toertjes in de dreef kon er aangeschoven worden aan het lekkere en uitgebreide
ontbijtbuffet in het Buurthuis.
Onze 23e Monumentenloop vond dit jaar plaats op 13 oktober, nog eens een zaterdag omwille van de verkiezingen op zondag. Ze zeggen wel eens dat je het weer krijgt dat je verdient, maar dit keer hebben ze echt wel overdreven. Een op en top zomerdag kregen we.
Leuk voor de supporters, maar extra afzien voor de deelnemers. Met een opkomst van zo’n
270 lopers waren we best tevreden.
Op 25 november gingen we nog eens op uitstap met de bus. Deze keer naar onze Noorderburen. Geldrop was the place to be voor de loop en wandeling “’t is voor niks”. Sommigen
kwamen als eerste over de meet, anderen liepen kilometers teveel, enkelen moesten een
binnenweg nemen of vroegtijdig de strijd staken, maar allemaal samen mochten we toch
de Lucas Kramer wisselbeker mee naar België nemen. Slim gezien van die Nederlanders,
zo móéten we volgend jaar wel terug!
Op 1 december was er ons gezellig samenzijn. De pensen en appelmoes, en het gezelschap, werden gesmaakt door de 25 aanwezigen.
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Om het jaar af te sluiten organiseerden we op 29 december onze 14e Kerstloop en –
wandeling. Het werd een topeditie, waarbij we maar liefst 100 deelnemers meer mochten
verwelkomen dan het jaar voordien. De 625 lopers en wandelaars konden genieten van de
mooie Vorselaarse natuur en onze goede organisatie.
En tenslotte onze laatste activiteit van dit werkjaar: het ledenfeest. Of dat goed geweest is,
kan ik nu echter nog niet zeggen.
De rode draad doorheen al onze activiteiten is in ieder geval duidelijk: de afwezigen hebben altijd ongelijk. En dit zal het komende jaar niet anders zijn. Daarom overloop ik graag
de jaarkalender van 2019:
Algemene vergadering 23/03/2019
Busreis Luik 09/06/2019
Ontbijtjogging 25/08/2019
Oriëntatie wandeling 22/09/2019
24ste Monumentenloop 13/10/2019
Gezellig samenzijn 15/11/2019 Dit jaar zal dat nog eens een kaas- en wijnavond zijn
Busreis Geldrop, 24/11/2019
15e Kerstloop en -wandeling 28/12/2019
Ledenfeest 25/01/2020
We kijken daarnaast ook al uit naar de nieuwe clubkledij die normaal gezien in april geleverd wordt. De leden die een rugzak bestelden, kunnen hier vanaf vandaag al mee pronken.
Voilà, dan rest er mij enkel nog om jullie allen een heel mooi jaar te wensen. Geniet van de
kleine dingen en hopelijk heb je voldoende tijd om de loopschoenen aan te trekken!

Herinnering vernieuwen lidmaatschap.
De inschrijvingen voor het lidmaatschap 2019 zijn reeds goed gestart. Er zijn momenteel
48 leden. Indien je nog lid wenst te blijven of worden van de Kasteellopers, gelieve dan
het online formulier in te vullen op de website van de Kasteellopers en het lidgeld van €15
over te maken op het vermelde rekeningnummer. Indien het niet helemaal duidelijk is, kan
je de procedure voor inschrijving terugvinden in de vorige nieuwsbrief (6 - Januari 2019).
Opgelet!: De nieuwe ledenlijst wor dt opgesteld op 01/03/2019, en de oude van 2018
wordt vanaf dan niet meer gebruikt. Dit wil zeggen dat personen die dan nog geen lidgeld
hebben betaald voor het jaar 2019, geen info of nieuwsbrieven meer krijgen van de Kasteellopers. Zij kunnen ook niet deelnemen aan clubactiviteiten of genieten van voordelen
zoals bij deelname aan een jogging uit het criterium of een estafette.
Indien je dus maximaal wil genieten van deze voordelen, gelieve je dan in te schrijven
voor 01/03/2019.
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Info en inschrijving busreis Luik - 9 juni 2019.
Op 9 juni 2019 gaan we voor de 3e keer met de bus naar de “Beer Lovers’ Marathon” in Luik. Er
zijn via mondelinge reclame al heel wat lopers en wandelaars die meegaan, maar uiteraard heeft
iedereen de mogelijkheid om zich nog in te schrijven.
Wil je graag meelopen, liever een groepswandeling maken door Luik of het liefst op eigen houtje
de stad verkennen? Schrijf je dan snel in!
De organisatie verwacht dat de marathon volzet gaat zijn dit jaar. Daarom moeten we op 15 februari de inschrijvingen afsluiten.
Wie wil deelnemen stuurt een mailtje naar Louis Hufkens (louis.hufkens@hotmail.com) en stort
het juiste bedrag op rekeningnummer BE72 9791 7173 9616.
De lopers storten €75 (€65 voor de marathon en €10 voor de bus).De wandelaars dienen enkel
€10 voor de bus over te schrijven.
Meer info over de sfeervolle marathon vind je op https://beerlovermarathon.be/nl/.
Voor de wandelaars is er ook dit jaar een Nederlandstalige stadsgids die weer een facet van Luik
gaat toelichten.
Voor verdere inlichtingen of vragen kan je terecht bij Louis Hufkens, via mail of telefoon
(0478/462981).

Groepsloop Scherpenheuvel - 18 mei 2019.
“Van Kerk tot Basiliek loop”
Dat de Kasteellopers van uitdagingen houden is algemeen geweten. Dat 2 van onze leden, Patrik
Bollansee en Guy Vancampenhout, zelf een klassieker nieuw leven willen inblazen, kunnen we
dan ook alleen maar toejuichen.
We zouden op zaterdag 18 mei in groep van Vorselaar naar Scherpenheuvel lopen/fietsen. De afstand van 36km is een gedroomde oefenloop in voorbereiding van de “Beer Lovers’ Marathon”,
maar het kan ook een doel op zichzelf zijn!
Scenario:
- Vertrek om 8u aan de kerk van Vorselaar.
- Tempo ±8km/uur en... samen uit = samen thuis, niemand wordt achter gelaten.
- Afstand : 36km.
- Aankomst : om ±12u30 à 13u aan de basiliek in Scherpenheuvel.
- Fietsbegeleiding (voor zij die fietsend wensen mee te genieten).
- 3 bevoorradingen met water en banaan, mogelijkheid om eigen sportdrank mee te geven.
- Transport van rugzak.
- Douchegelegenheid in Scherpenheuvel.
- Locatie middagmaal nog te bespreken.
- Vrij bezoek markt en basiliek.
- Transport terug wordt nog bekeken en is afhankelijk van het aantal deelnemers.
Om de organisatie op punt te zetten, willen we vragen om je interesse zo snel mogelijk kenbaar te
maken.
Inschrijven kan tot en met 30 april. Dit doe je door een mailtje te sturen naar Patrik Bollansee
(patrik.bollansee@skynet.be) of Guy Vancampenhout (vancampenhoutguy@telenet.be).
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Loopkalender en criterium 2018.
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 2018 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.
(*) maakt deel uit van het criterium Noordloper
(**) maakt deel uit van het loopcriterium Midden Kempen
Gelopen wedstrijden:
maandag 2 april Olmen
zaterdag 7 april Zandhoven
zondag 8 april Beerse
zondag 6 mei Wortel
vrijdag 11 mei Tongerlo
zondag 20 mei Luik
zondag 20 mei Oostmalle
vrijdag 25 mei Hallaar
zaterdag 9 juni Lille
zondag 17 juni Tielen
vrijdag 29 juni Vorselaar
vrijdag 3 augustus Herentals
zaterdag 4 augustus Gierle
vrijdag 10 augustus Herselt
zaterdag 25 augustus Herentals
vrijdag 31 augustus Wortel
zondag 2 september Lichtaart
zondag 21 oktober Oud-Turnhout
zaterdag 3 november Mol
zondag 4 november Gierle
zondag 25 november Geldrop (NL)
zaterdag 15 december Meer
zaterdag 29 december Vorselaar
zaterdag 26 januari 2019 Rijkevorsel

#Kasteellopers
Paasjogging
volgt later
Kastelenloop
volgt later
Gielsbosloop (*)
volgt later
AVN Ochtendjogging (*)
volgt later
Dwars door de abdij (*)
volgt later
Beer Lovers’ Marathon (busreis)
volgt later
Parel der Kempen (*) (**)
volgt later
Averegtenjogging
volgt later
Krawatenjogging (*) (**)
volgt later
Herentals – Tielen (*)
volgt later
Kardinaalsjogging
volgt later
Herentals loopt (**)
volgt later
Estafette Halve Mar. Gielsbos (*)
volgt later
Limbergjogging
volgt later
Neteland Natuurloop (La Chouffe)
volgt later
Landlopersjogging (*)
volgt later
Bosloop Kom op tegen kanker
volgt later
Lieremanloop (*)
volgt later
Zilvermeerloop
volgt later
Bos- en Natuurloop ‘Gielsbos’ (*)
volgt later
’t is voor niks loop (busreis)
volgt later
Run for Life
volgt later
Kerstloop en -wandeling (*) (**)
volgt later
ACR Veldloop
volgt later

Komende wedstrijden:
zondag 10 februari 2019 Lichtaart

Valentijnjogging
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Wedstrijdinfo februari 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 u aan om enkele dagen vooraf de website
van de organisatie te raadplegen voor de meest recente info.
Lichtaart
naam:
adres:
afstanden:

Prijs:
info:

zondag 10 februari 2019
Valetijnjogging
terreinen Vobaco, Molenstraat, 2460 Lichtaart
14u00 Kinderlopen
100m (2013 en later)
350m (2010 t.e.m. 2012)
700m (2007 t.e.m. 2009)
14u30 Valentijnjogging
4km
8k
gezamenlijke start
12km
€3 voor de kinderlopen (inclusief drankbon en chips)
€6 voor de Valentijnjoggings (inclusief drankbon bij aankomst)
0475/58 11 83
info@valentijnjogging.be
www.valentijnjogging.be
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