
RUNNINGCENTERCRITERIUM  V/H  HOUTLAND  2019
powered  by Scott  (editie 28)

Algemene voorwaarden en reglement zie www.runningcentercriterium.be/reglement.html
mail: info@runningcentercriterium.be

voor elke wedstrijd geldt: heren juniores + vet. 3 = damesafstand

dag datum gemeente Afstand
HEREN           DAMES startuur Info

1 Za. 16/03/2019 EERNEGEM 10 km 10 km 15.00uur 0476/97.08.27
2 Za. 23/03/2019 OUDENBURG 10 km 10 km 16.00 uur 059/56.84.47
3 Za. 06/04/2019 TORHOUT 11,6 km 5,9 km 15.15 uur 050/21.47.59
4 Ma. 22/04/2019 ICHTEGEM 10,3 km 10,3 km 16.00 uur 0494/07.98.95
5 Za. 04/05/2019 GISTEL 10 km 10 km 15.30 uur 0479/39 57 75 

6 Wo 29/05/2019 JABBEKE 10 km 10 km 19.45 uur 0472/52.53.08
7 Vr. 31/05/2019 ZWEVEZELE 9,85 km 7,395km 19.30 uur 0470/58 64 32
8 Za. 29/06/2019 EGEM 9,9 km 9,9 km 17.00 uur 051/62.82.88
9 Za. 06/07/2019 KOEKELARE 9 km 9 km 16.00 uur 0475/31 71 64

10 Zo. 21/07/2019 BEKEGEM 11.2 km 7,5 km 15.30 uur 050/55.19.28
11 Vr. 02/08/2019 ARDOOIE 10 km 10 km 19.15 uur 051/72.75.25
12 Za. 24/08/2019 KEIEM 10,8 km 10,8 km 15.30 uur 0471/77 12 93

mailto:info@runningcentercriterium.be
http://www.runningcentercriterium.be/reglement.html


ZATERDAG 16 MAART 2019 – 16  e   KASSEILOOP – EERNEGEM

afstand: dames + juniores + heren vet. 3 : 10 km - heren 10 km 
start: 15.00 uur
deelnameprijs: € 9 (vooraf t/m 09/03: € 8) 
info: 0476/97.08.27
inschrijving + prijsuitreiking + kleedkamers + douches: zaal de Klokkeput  sportcentrum – Eernegem
categorieën: dames: -20j, -35j, -45j, -55j, +55j heren: -20j, -40j, -50j, -60j, +60j
prijzen: Kasseipakket voor iedereen (waarde € 7,5)

Geldprijzen laureaten per categorie en per algemeen klassement(totaal prijzengeld € 1000)
Tombola (prijzentafel ± 3000 euro)

andere wedstrijden: 14.00 uur: “kids run” jeugdlopen: 400 m, 600 m, 800 m
 15.00 uur: “Start-to-run” jogging: 5 km

e-mail: kasseiloopeernegem@gmail.com

ZATERDAG 23 MAART 2019 – 15  e   LENTELOOP – OUDENBURG
afstand: dames + juniores + heren vet. 3 : 10 km - heren 10 km 
start: 16.00 uur 
deelnameprijs: € 9 (vooraf t/m 16/03: € 8) 
info: 059/ 56.84.47
inschrijving + prijsuitreiking + kleedkamers + douches: sporthal ‘Ter Beke’ Oudenburg 
categorieën: dames: -20j, -35j, -45j, -55j, +55j heren: -20j, -40j, -50j, -60j, +60j
prijzen: ontbijtpakket voor iedereen

extra prijs voor de eerste 3 per categorie
€25,- voor de algemene winnaar
+ tombola

andere wedstrijden: jeugdwedstrijden (€2) vanaf 14.00 uur, vooraf (€ 1,5)
 jogging 5 km (7 euro - 6 euro vooraf t/m 16/03): om 15.15  uur

e-mail: sportdienst@oudenburg.be         site: www.oudenburg.be

ZATERDAG 06 APRIL 2019 – 21  e   TORHOUTSE BOSLOOP
afstand: dames+ juniores + heren vet. 3 : 5,9 km - heren: 11,8 km 
start: 15.15 uur 
deelnameprijs: € 9 (vooraf t/m 30/03: € 8) 
info: 050/21.47.59 - GSM:0486/70 80 46
inschrijving + kleedkamers: parochiezaal Kloosterstraat – Wijnendale
categorieën: dames: -20j, -35j, -45j, -55j, +55j heren: -20j, -40j, -50j, -60j, +60j
prijzen:  naturaprijs voor iedereen

waardebonnen: Heren + Dames eerste twintig
Eerste drie per reeks

één op tien deelnemers wint één extra prijs
Tombola 

Vooraf inschrijven of meer info:

e-mail: wilfried.vierstraete@telenet.be          site: www.roadrunnerstorhout  .net

PAASMAANDAG 22 APRIL 2019 – 22  e   PRESTO-LOOP – ICHTEGEM
afstand: dames + juniores + heren vet. 3 : 10,3 km - heren 10,3 km 
start: 16.00 uur 
deelnameprijs: € 9 (vooraf t/m 15/04: € 8) 
info: 0494/07 98 95 
inschrijving + prijsuitreiking: C.C. ‘De Ster’ Engelstraat 54 – Ichtegem
kleedkamers: in de sporthal 
categorieën: dames: -20j, -35j, -45j, -55j , +55j heren: -20j, -40j, -50j, -60j, +60j 
prijzen: naturapakket voor iedereen

wijn voor de eerste drie per reeks
speciale prijs voor eerste 3 dames en heren (sen. en vet.)
tombola (o.a. elektrotoestellen)

wedstrijden:  14.30 uur: jeugdlopen 300 m - 400 m - 800 m: € 1,50
                       15.15 uur: jogging 5,2 km: € 6 (vooraf: € 5 )

e-mail: info@prestorun.be        site: www.prestorun.be

http://www.prestorun.be/
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ZATERDAG 4 MEI 2019 – 12  e   10 km van GISTEL
afstand: dames + juniores + heren vet. 3 : 10 km - heren 10 km 
start: 15.30 uur 
deelnameprijs: € 9 (vooraf t/m 30/04: € 8) 
info: 0479/39 57 75
inschrijving + prijsuitreiking + kleedkamers: NIEUWE LOCATIE: SIGO St. Jansgasthuisstraat 20, Gistel 

info zie website
categorieën: dames: -20j, -35j, -45j, -55j, +55j heren: -20j, -40j, -50j, -60j, +60j
prijzen: voor iedereen naturaprijs, + geldprijzen voor algemeen + extra prijs voor categorieën,

parcoursrecord 100 €+ tombola ( 50 waardevolle prijzen o.a. 1°prijs : één fiets.) 
andere wedstrijden:14.30 uur : jeugdlopen 300m-600m-900m : 3€ ( vooraf t/m 30/04 :2 €)
                                  15.30 uur: 5 km jogging : 7€ ( vooraf t/m 30/04 : 6 €)

e-mail: info@gistelsejoggingclub.be             site:   www.gistelsejoggingclub.be

WOENSDAG 29 MEI 2019 – 27  e   PERMEKELOOP – JABBEKE
afstand: dames + juniores + heren vet. 3 : 10 km - heren 10 km 
start: 19.45 uur 
deelnameprijs: € 9 (vooraf (t/m 18/05): € 8) 
info: 0472/ 52 53 08  (Tom)
inschrijving + prijsuitreiking + kleedkamers + douches: Vrijetijdscentrum, Vlamingveld te Jabbeke. 
categorieën: dames: -20j, -35j, -45j, -55j, +55j heren: -20j, -40j, -50j, -60j, +60j
prijzen: naturaprijzen voor iedereen + 30 geldprijzen

tombola met hoofdprijs luchtdoop!
Prijs wedstrijdrecord
Jeugd: medaille en drankje

andere wedstrijden:18.30 u: jeugdlopen: 800m en 1200m: € 2,- -  19.00 u: 5 km Start2Run: € 3,00 
e-mail: avjabbeke@telenet.be    site: www.avjabbeke.be

VRIJDAG 31 MEI 2019 – 29  e   GROTE STRATENLOOP VAN ZWEVEZELE
afstand: dames + juniores + heren vet. 3 : 7,395 km - heren 9,86 km 
start:: 19.30 uur 
deelnameprijs: € 9 (vooraf t/m 25/05: € 8) 
info: 051/ 61 19 67 – 0470/58 64 32
inschrijving + prijsuitreiking: tent op de markt
kleedkamers + douches: sporthal Kasteelstraat 76
categorieën: dames: -20j, -35j, -45j, -55j, +55j heren: -20j, -40j, -50j, -60j, +60j
prijzen: naturaprijs voor iedereen

geldprijzen (twv € 630) + tombola (twv € 630)
andere wedstrijden: recreatieloop 4,93 km start om 18.30 uur (7 Euro)

e-mail: velghe.wim@telenet.be

ZATERDAG 29 JUNI 2019 – 23  e   SALADEKERMISLOOP - EGEM
afstand: dames + juniores + heren vet. 3 : 9,9 km - heren 9,9 km
start: 17.00 uur 
deelnameprijs: € 9 (vooraf: € 8) 
info: 051/ 62 82 88 
inschrijving + prijsuitreiking + kleedkamers: cultureel centrum Marelstraat 2
douches: sporthal Pittem (3km)
categorieën: dames: -20j, -35j, -45j, -55j, +55j heren: -20j, -40j, -50j, -60j, +60j
prijzen: naturaprijs voor iedereen, geldprijzen per categorie
andere wedstrijden: 16.00 u: jeugdlopen: €1,50 – 16.30 u: jogging 3,4 km: € 5

e-mail: jan.vromman@skynet.be     site : www.egemsatletiekcomit.com

http://www.egemsatletiekcomit.com/
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ZATERDAG 6 JULI 2019 – 37  e   SINT MAARTENSLOOP – KOEKELARE
afstand: dames + juniores + heren vet. 3 : 9 km - heren: 9 km
start: 16.00 uur 
deelnameprijs: € 9 (vooraf t/m 24/06: € 8) 
info: 0475/31 71 64
inschrijving + kleedkamers + douches + prijsuitreiking: sporthal, Belhuttebaan Koekelare 
categorieën: dames: -20j, -35j, -45j, -55j, +55j heren: -20j, -40j, -50j, -60j, +60j
prijzen: naturaprijs voor iedereen

geldprijs: voor de eerste 3 per categorie
voor de eerste 20 Heren en Dames
3 eerste Heren en Dames van Koekelare

ZONDAG 21 JULI 2019 – 40  e   DWARS DOOR BEKEGEM
afstand: dames + juniores + heren vet. 3 : 7,5 km - heren: 11,2 km
start: 15.30 uur 
deelnameprijs: € 9 (vooraf t/m 11/07: € 8) 
info: 050/55 19 28 
inschrijving + prijsuitreiking + kleedkamers + douches: zaal De Kouter, Dorpstraat Bekegem 
categorieën: dames: -20j, -35j, -45j, -55j, +55j heren: -20j, -40j, -50j, -60j, +60j
prijzen: bol kaas

geldprijzen voor de eerste drie per categorie
tombola

andere wedstrijden: 13.45 uur: Kleuterloop + Jeugdloop t/m 4de leerjaar ( € 2)
14.30 uur: 3,750 km (€ 5)
e-mail: vansteelandt.filip@skynet.be           site : www.molenlopers.be

VRIJDAG 2 AUGUSTUS 2019 – 34  e   JOGGING VAN DE TASSCHE – ARDOOIE
afstand: dames + juniores + heren vet. 3 : 10 km - heren: 10 km
start: 19.15 uur 
deelnameprijs: € 8 
info: 051/ 72.75.25 
inschrijving + prijsuitreiking + kleedkamers: Cultureel centrum De Tassche, Ardooie 
categorieën: dames: -20j, -35j, -45j, -55j, +55j heren: -20j, -40j, -50j, -60j, +60j
prijzen: naturaprijs voor iedereen

extra prijs voor de eerste 3 per categorie 
andere wedstrijden: 17.30 u: jeugdlopen: 200m, 400 m - 1,2 km: € 2

18.15 u: 5 km (voor allen): € 4

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 2019 – 30  e   DWARS DOOR KEIEM
afstand: dames + juniores + heren vet. 3 : 10,8 km - heren: 10,8 km 
start: 15.30 uur 
deelnameprijs: € 9 (vooraf t/m 21/08: € 8) Ten voordele van het Kinder Kanker Fonds
Info: 051/ 50 13 68  - GSM 0471/77 12 93
inschrijving + prijsuitreiking: De Kroeg, Tervaetestraat 1a 
kleedkamers: gemeenteschool - Keiem 
categorieën: dames: -20j, -35j, -45j, -55j, +55j heren: -20j, -40j, -50j, -60j, +60j
prijzen: Geldprijzen + Tombola + naturaprijs voor iedereen 
andere wedstrijden: 13.45 uur: 1 km (6 t/m 12j) : €1

14.30 uur: 3,6 km:€ 3,50 ( vooraf t/m 21/08 :€ 2,50 )

E-mail: rik.decoster@hotmail.be
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