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Interscolaire veldloop voor het lager en het secundair onderwijs 

 

Geachte 

 

De Sportdienst – Schoolsport Tielt – A.V.Molenland organiseert op woensdag 26 september 

2018 de  interscolaire veldloop 

 

Deze schoolactiviteit gaat door  

 om 13u30 voor het secundair onderwijs 

 om 14u20 voor het lager onderwijs 

op de Sportterreinen van de Watewy Tielt. 

 

Wij nodigen alle leerlingen en leerkrachten van uw school uit tot deelname. 

 

BELANGRIJK 

 In de namiddag wordt er in het lager onderwijs gelopen volgens leerjaar  

(max. 1 jaar ouder!!) 

 Leerkrachten LO lager onderwijs helpen bij de veldloop secundair onderwijs en omgekeerd. 

 Spikes, voetbalschoenen e.d. zijn niet toegelaten. 

 Inschrijvingskaartjes moeten DUIDELIJK ingevuld worden met een kogelpen, niet met een 

stift. 

 Geen waardevolle voorwerpen meebrengen naar de veldloop. 

 

PROGRAMMA 

13u15 : Briefing voor de leerkrachten en de helpers aan microstand 

13u30: Start Interscolaire veldloop secundair onderwijs – APART klassement! 

 
 13u30 : meisjes geboren in ’06 : 880m (1 grote ronde) 

 13u35 : meisjes geboren in ’05 & ‘04 : 880m (1 grote ronde) 

 13u40 : meisjes geboren in ’03 & 02 & ouder & Lkrn LO : 880m (1 grote ronde) 

   

 13u45 : jongens geboren in ‘06 : 880m (1 grote ronde) 

 13u50 : jongens geboren in ’05 & ‘04 : 880m (1 grote ronde) 

 13u55 : jongens geboren in ’03 & ’02 & ouder & Lkrn LO  : 1730m (2X grote ronde) 

  

: 1730m (2X grote ronde) 
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PROGRAMMA 

14u00 : Briefing voor de leerkrachten en helpers aan microstand 

14U20 : Start Interscolaire veldloop lager onderwijs 

 
 Meisjes geboren in ‘12 : 620m met voorloper (1 kleine ronde)  

 Jongens geboren in ‘12 : 620m met voorloper (1 kleine ronde)  

 Meisjes geboren in ‘11 : 620m met voorloper (1 kleine ronde) 

 Jongens geboren in ‘11 : 620m met voorloper (1 kleine ronde) 

 Meisjes geboren in ‘10 : 620m met voorloper (1 kleine ronde) 

 Jongens geboren in ‘10 : 620m met voorloper  (1 kleine ronde) 

 Meisjes geboren in ‘09 : 880m (1 grote ronde) 

 Jongens geboren in ‘09 : 880m (1 grote ronde) 

 Meisjes geboren in ‘08 : 880m (1 grote ronde) 

 Jongens geboren in ‘08 : 880m (1 grote ronde) 

 Meisjes geboren in ‘07 : 880m (1 grote ronde) 

 Jongens geboren in ‘07 : 880m (1 grote ronde) 

 

BELANGRIJK : DE LEERKRACHTEN VAN HET LAGER ONDERWIJS HELPEN MEE AAN DE VELDLOOP VAN 

HET SECUNDAIR ONDERWIJS EN OMGEKEERD. 

Om deze activiteit vlot te laten verlopen, vragen wij dat iedere school 2 medewerkers 

afvaardigt (mogen ook oudere leerlingen zijn). 

 

Inschrijvingen: Inschrijvingskaartjes voor de veldloop in de namiddag kunnen afgehaald 

worden in de Sportdienst vanaf maandag 10 september 2018. 

Secundair onderwijs: gelieve op het inschrijvingskaartje onderaan het geboortejaar van 

de leerling met dikke stift te noteren. 

 

Klachten: Worden alleen behandeld indien ze schriftelijk worden ingediend bij de sportdienst. 

 

Opgelet: Spikes  zijn niet toegelaten en worden met uitsluiting bestraft. De uitslagen kunnen 

de maandag na de veldloop afgehaald worden. 

 

Aandenkens: Per winnaar, 2e en 3e, per geslacht en per leeftijdsjaar wordt een medaille 

overhandigd.  Hierbij behoren ook de winnaar en de winnares van de dames en heren 

leerkrachten. 

 

Veiligheidsspelden: Iedere deelnemer dient ZELF voor één veiligheidsspeld te zorgen. 

 

Kleedkamers: De kleedkamers op Watewy (centrale gebouw) kunnen gebruikt worden. 

 

Busvervoer lager onderwijs : 13u15: Kanegem - 13u20 : Aarsele  

 

Met sportieve groeten 

 

 

Schoolsport Tielt 

Stefan Dossche 

 


