
 

  

Op z a t   2 7  j u n i  2 0 0 9 8 

organiseert de sportdienst i.s.m. Sportraad en wijkwerking 1 Kapelleberg 
Eindhout, de tweede 12-uren loop op de Finse piste. 
De bedoeling is om een sportieve dag door te brengen aan de speeltuin in 
het boscomplex Eindhoutberg (Dennenoord) met de familie, vrienden, 
vereniging, sportclub, of individueel gewoon aan te sluiten bij een groep 
sporters. 
  

Wat mag je verwachten en hoe gaan we te werk: 

 Inschrijven gebeurt per team, max 50 ploegen toegelaten.( Je kan ook individueel 
aansluiten, op de dag zelf, bij een ingeschreven team)  

 Inschrijven kan op de sportdienst zelf, via de website van de gemeente Laakdal, of bij 
Harry Hendrikx 0473/591128. 

 De inschrijving is pas geldig na het storten van 30€/ploeg  met melding                    
12-urenloop.op het rekeningnr. 001-5458521-19  

 We lopen (of stappen ) zoveel mogelijk ronden op de Finse piste (1 km) van 12.00h 
tot 24.00h. Het is niet verplicht om 12 uur continu te lopen. 

 Elke deelnemende ploeg krijgt een herkennend aflossingsvoorwerp. 
 Per team kan er steeds maar 1 loper actief zijn (de loper mag meerdere ronden na 

mekaar lopen of stappen). 
 Klassement wordt opgemaakt per ploeg. Dus eenzelfde loper mag lopen voor 

meerdere ploegen. 
 Talrijke prijzen in natura te winnen. 
 Prijzen voorzien voor ludieke en verrassende acties tijdens de 12-urenloop Eveneens 

attenties voor sfeervolste, best verklede en/of meest originele groep. 
 Kleedkamers en douches zijn voorzien in de accommodatie van FC Netezonen. 
 Parking voorzien aan Fortis-kantoor aan de Oude Tramlijn. 

Een sfeervolle dag met vrienden, familie, club, vereniging die je zeker niet mag missen. Alles verloopt 
in een muzikale omgeving met tal van ludieke acties verrassende verschijningen en voor de  kinderen 
lonkt een prachtige grote speeltuin waar men in alle veiligheid kan ravotten. 
Uiteraard kan u ook terecht om te supporteren met 
een drankje en een hapje. 
Haal die sportschoenen uit de kast, trommel je 
vrienden op en beloof je kinderen eens een leuke, 
sportieve en originele dag! 
  
Meedoen is altijd gewonnen, dus tot dan ! 
 

Info en inschrijven: 
Sportdienst.laakdal@skynet.be (014/841987) 
harry.hendrikx2@telenet.be  (0473/591128.) 
www.laakdal.be  
 

 
 
 
 
        LAAKDAL… vroeg of laat kom je ons tegen ! 

KERK 

Speeltuin-zaal Dennenoord 

/ Finse Piste 

mailto:Sportdienst.laakdal@skynet.be
mailto:harry.hendrikx2@telent.be
http://www.laakdal.be/


 

PROGRAMMA 
 
11.30u: Onthaal lopers en teams 
11.50u: Briefing reglement  
11.55u: Klaarmaken eerste lopers aan de start 
12.00u: START 12-urenloop 
13.00u - 14.00u:    Snelste ronde andere richting 
14.00u - 15.00u:    Ronde kinderen onder 14 j tellen dubbel 
15.00u - 16.00u:    Snelste vrouwenronde 
16.00u - 17.00u: Duurronde ( 1 pers die zoveel mogelijk    

rondes loopt, niet verplicht) 
17.00u - 18.00u:    Snelste kidsronde 
18.00u - 19.00u:    Verkleedronde 
19.00u - 20.00u:    Snelste ronde 
20.00u – 21.00u       Andere richtingronde 
21.00u - 22.00u:    Snelste ronde 
22.00u – 23.00h       Fluoronde(lopers in fluo of verlichte kledij) 
24.15u:      Uitreiking prijzen, bekendmaking winnaar  
 


