
Vakantieloop  
Biest-Houtakker

Atletiekvereniging Achil ’87 

in samenwerking met SVSOS

Woensdag 9 augustus 2017

Starts tussen 18.45 en 19.30 uur

De Vakantieloop is onderdeel van het 
 Global-e-Wegcircuit Midden-Brabant. 

U kunt in het klassement opgenomen worden 
als u: 

•  senior of veteraan bent; 

•  (ook als trimloper) ingeschreven hebt voor 
de wedstrijd; hiervoor is geen licentie 
meer nodig; 

•  aan minimaal zeven wedstrijden hebt deel-
genomen, waarvan één langer dan 10 km; 

•  lid bent van een vereniging uit regio13;  
zie ook www.regio13.nl .

Global-e-Wegcircuit Midden-Brabant

Meer informatie
www.achil87.nl/wedstrijden/vakantieloop/info

Locatie

Sportpark de Stevort 
Vossenhol 22a, 5084 HK  Biest-Houtakker
(013) 590 4922

Kleed- en douchegelegenheid
In de witte tent en in de kleedkamers achter de 
kantine van SVSOS op het sportpark.  
 
Geen kleding, tassen, etc. in De Gemeynt 
achterlaten.  
Deze ruimte gaat na de inschrijving op slot!

Route



Inschrijving

Voorinschrijving

•  Online 
via www.inschrijven.nl  
tot donderdag 3 augustus 2017.  
Uw betaling wordt na 6 augustus automa-
tisch afgeschreven. Mocht de incasso mis-
lukken, dan vervalt uw voorinschrijving en 
dient u alsnog ter plaatse op de wedstrijddag 
in te schrijven. 
 
Buitenlandse rekeninghouders hebben ook 
een IBAN-code nodig. U kunt die opvragen 
bij uw bank. Onze BIC-code is:  
BIC “RABO NL 2U”.

•  Na-inschrijving 
Op 9 augustus vanaf 17.00 uur in 
 De Gemeynt (naast SVSOS) tot 30 minuten 
voor de wedstrijd. 

Kosten inschrijving

Voorinschrijving Na-inschrijving
	 1	km	 €	2,- 	 1	km	 €	2,-
	 2	km	 €	3,- 	 2	km	 €	3,-
	 4	km	 €	4,- 	 4	km	 €	6,-
	 10	km	 €	5,- 	 10	km	 €	8,-

Ereprijzen
•  1 km: 

eerste drie finishers jongens en  
meisjes per categorie Atletiekunie

•  2 km: 
eerste drie finishers jongens en  
meisjes per categorie Atletiekunie

•  4 km: 
eerste drie finishers vrouwen en  
eerste drie finishers mannen

•  10 km: 
eerste drie finishers  
vrouwen senioren, V35 en V45,  
mannen senioren, M35, M45, M55 en M60.

U dient bij de prijsuitreiking aanwezig te 
zijn. Prijzen worden niet nagezonden en 
kunnen naderhand ook niet meer worden 
afgehaald.

Programma

Wedstrijden en trimlopen

18.45 uur: 1 km jeugd t/m pupillen A
19.00 uur: 2 km jeugd junioren D en C
19.00 uur: 4 km 
19.30 uur: 10 km 

Tijdwaarneming gaat via ChipTiming.

Parcours
Het landelijke parcours is 2 km lang en geheel 
verhard. Afhankelijk van de afstand wordt het 
een, twee of vijf keer afgelegd. 

Voor een kaartje van de route:
zie de website www.achil87.nl bij Wedstrijden, 
Vakantieloop, Info.


