
 

 

Beste sportvrienden, 

 

Op zondag 18 september 2022 verwachten we jou, je ouders, familie en vrienden voor een sportieve, lekkere, plezante 

namiddag tijdens de 31ste editie van onze Veldloop op het sportterrein van SMC LEDE – ingang Nieuwstraat. Deuren 

gaan open vanaf 13u, de kleinste lopers starten om 14u. 
 

Voor de kinderen (meisjes – jongens lopen apart) varieert het parcours van 300m (3de kleuterklas) tot 1.200m              

(1e middelbaar). Elke atleet krijgt een medaille én een drankje én eeuwige roem aan de finish! Na je sportieve 

prestatie kan je iets eten en drinken aan onze bar. Wij voorzien ook heel wat randanimatie zoals een springkasteel, 

grime, volksspelen en een kleuterpark. 
 

Maar ... ook je ouders en familie worden opgetrommeld om te lopen en het beste van zichzelf te geven tijdens de 

600m massaloop! Ook voor hen wacht er een medaille én jouw eeuwige bewondering! Per leerjaar is er een wisselbeker. 

Daarbovenop belonen we de klas met het meeste aantal lopers (%) met een heuse klasfuif! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnen jullie er niet bij zijn? Dan kan je onze organisatie toch steunen door een steunkaart te kopen van 1,50 euro.  
 

Deelname is gratis, dus waar wacht je nog op? Om het aanmelden ter plaatse vlot te laten verlopen, help je onze 

organisatie een eind vooruit door vooraf in te schrijven, dat kan online via onze Facebook-pagina @orvlslede of door 

onderstaand strookje aan je juf of meester te geven. Inschrijven kan ook de dag zelf, vanaf 13u. 
 

We kijken alvast uit naar jullie massale opkomst! Tot dan! 

 

Voor bijkomende inlichtingen:  ouderraadvlslede@gmail.com 

!! Spikes en voetbalschoenen NIET TOEGELATEN !!  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja, ik neem deel aan de Veldloop 2022 op zondag 18 september 

Naam:  .......................................................................  Voornaam:  ......................................................  

Klas:    ........................................................................  Meisje / Jongen 

School:  .....................................................................  

Leeftijd Afstand Begeleiding Startuur 

3° kleuterklas 300m 200m 14 u 00 
1° leerjaar 600m 300m 14 u 15 
2° leerjaar 600m 300m 14 u 30 
3° leerjaar 900m 300m 14 u 45  

PAUZE    
4° leerjaar 900m 300m 15 u 30 
5° leerjaar 1.200m  15 u 45 
6° leerjaar 1.200m  16 u 00 

1e middelbaar 1.200m   16 u 15 

13+ dames 600m  16 u 30 

13+ heren 600m  16 u 45 

Massaloop 600m  17 u 00 


