
 
 

 

Aan  : Atletiekverenigingen regio Dordrecht 

 

Betreft  : Veldloopcompetitie 2021-2022 

 

Datum  : 28 september 2021 

 

 

Beste sportvrienden, 

 

Ook dit jaar wordt in de regio Dordrecht, in samenwerking met de verenigingen, een 

veldloopcompetitie voor de pupillen en de CD-junioren georganiseerd. 

Hiervoor zijn de onderstaande data, plaatsen en tijd afgesproken. 

 

1. zaterdag 06 november 2021 bij: AV Passaat te Papendrecht 

2. zaterdag 27 november 2021 bij: AV Spirit te Oud-Beijerland 

3. zaterdag 15 januari 2022 bij:  Fortius te Dordrecht (Merwelanden) 

4. zaterdag 05 februari 2022 bij:  AAA te Alblasserdam 

5. zaterdag 19 februari 2022 bij:  GA&TV Typhoon te Gorinchem 

 

Alle wedstrijden beginnen om 11.00 uur.  

 

De organisatie van de competitie ligt in handen van de verenigingen en wordt gecoördineerd door 

Peter van Grinsven, tel. 0183-622641. Voor (eventuele) informatie omtrent de competitie kan contact 

met hem worden opgenomen. 

 

Wij verzoeken u te bevorderen dat alle pupillen en CD-junioren van uw vereniging aan deze 

competitie deelnemen. 

 

Vriendelijk verzoek aan de trainers/ploegleiders om de startnummers van de kinderen die niet 

aanwezig zijn, weer in te leveren bij het betreffende wedstrijdsecretariaat. 

 

De overige bijzonderheden zijn terug te vinden in de bijlage en wij wensen iedereen alvast een prettige 

competitie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Peter van Grinsven 

Overwaard 23 

4205 PA Gorinchem 

0183-622641 

(Activiteitencoördinator StARD) 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: reglement en programma 2021-2022 



Reglement  “regiocompetitie veldlopen” StARD 2021-2022. 
 

De regiocompetitie veldlopen wordt gehouden voor verschillende categorieën, te weten vanaf de 

minipupillen tot en met de C-junioren. (Wedstrijd)veldlopen die verenigingen op dezelfde dag voor 

overige categorieën organiseren vallen buiten dit reglement. 

 

Starttijd: Categorie:  (geboren in) afstand nov-dec.: afstand jan-februari: 

 

11.00 uur Minipupillen:   (2015)  ca. 800 meter  ca. 1000 meter 

11.10 uur C-pupillen:   (2014)  ca. 800 meter  ca. 1000 meter 

11.20 uur B-pupillen:   (2013)  ca. 1000 meter  ca. 1200 meter 

11.30 uur * A-pupillen 1e jaars (J):  (2012)  ca. 1200 meter  ca. 1600 meter 

11.40 uur * A-pupillen 2e jaars (J):  (2011)  ca. 1200 meter  ca. 1600 meter 

11.50 uur * A-pupillen 1e jaars (M):  (2012)  ca. 1200 meter  ca. 1600 meter 

12.00 uur * A-pupillen 2e jaars (M):  (2011)  ca. 1200 meter  ca. 1600 meter 

12.10 uur Meisjes D-junioren:  (2009-2010) ca. 1600 meter  ca. 2000 meter 

12.20 uur Jongens D-junioren:  (2009-2010) ca. 1600 meter  ca. 2000 meter 

12.20 uur Meisjes C-junioren:  (2007-2008) ca. 2000 meter  ca. 3000 meter 

12.40 uur Jongens C-junioren:  (2007-2008) ca. 2500 meter  ca. 3500 meter 

 

* A-pupillen kunnen worden samengevoegd en starten dan op de eerste tijd (jongens-meisjes apart). 

Bij eventuele grote aantallen in de andere categorieën kan er gesplitst worden in een afzonderlijke start 

voor jongens respectievelijk meisjes. 

 

Regels om in de einduitslag te worden opgenomen: 

1. De competitie bestaat uit 5 wedstrijden. 

2. Een deelnemer wordt in de einduitslag opgenomen als hij/zij bij vier wedstrijden is gestart. 

3. De aankomstvolgorde is bepalend, niet de tijd. 

4. De winnaar krijgt 50 punten, nummer 2 krijgt 47 punten, nummer 3 krijgt 45 punten, nummer 

4 krijgt 44 punten en verder aflopend met 1 punt. 

5. Bij een gelijk totaalaantal punten, is de uitslag van de laatste wedstrijd bepalend voor de stand 

in de competitie. Voorbeeld. Jan en Piet hebben allebei 200 punten. Piet wint de laatste 

wedstrijd van de competitie. In dat geval wint Piet de competitie. Neemt Piet niet deel aan de 

laatste wedstrijd en Jan wel, dan is Jan de winnaar. 

 

Onbekend met veldlopen 

Door meerdere verenigingen is aangegeven dat er een weerstand bestaat  bij kinderen om deel te 

nemen aan een veldloopcompetitie. Daarom kunnen er extra trainingen worden verzorgd door de 

verenigingen. Een overzicht hiervan is op de sites van de verenigingen te vinden. Voor de wedstrijden 

bij Passaat, Fortius en AAA kan, in ieder geval, op individuele basis op de dag zelf worden 

ingeschreven. Deze deelnemers worden niet in het competitiebestand opgenomen. Wel kan men zich 

na de wedstrijd in Papendrecht alsnog opgeven voor de competitie en daardoor deelnemen aan de 

resterende wedstrijden. 

 

Inschrijving 

Uiterlijk 31 oktober dient de inschrijving van de atleten gebeurd te zijn via inschrijven.nl. Dit kan 

gebeuren via de afzonderlijke link die in het uitnodigingsmailtje staat vermeld.  

Na afloop van de eerste wedstrijd wordt inschrijven.nl nog één keer opengesteld tot en met 21 

november.  

Inschrijven kan op twee manieren: 

1. De inschrijving gebeurt (collectief) vanuit de vereniging; 

2. De inschrijving geschiedt rechtstreeks door (de ouders van) de deelnemers. 

 



Tijdschema 

Zoals hierboven is te zien wordt er bij alle wedstrijden steeds hetzelfde tijdschema gebruikt. 

De verdere relevante informatie, zoals plaats van de wedstrijd, routebeschrijving etc. dient uiterlijk 

tien dagen voor een wedstrijd naar de deelnemende verenigingen te worden gestuurd. Deze informatie, 

moet ook terug te vinden zijn op de site van de organiserende vereniging en de regiosite. 

http://www.atletiek-regio-dordrecht.nl 

 

Uitslagen 

De uitslagen van de afzonderlijke lopen zijn steeds terug te vinden op uitslagen.nl. 

Na afloop van elke wedstrijd wordt naast de uitslag een tussen-/eindklassement opgemaakt. Deze 

worden zo spoedig mogelijk naar de verenigingen en webmaster regiosite verzonden/gemaild. 

 

Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld voor de gehele competitie bedraagt € 8,00 per deelnemer. Na 31 december, dus ruim 

na de tweede wedstrijd wordt er een overzicht gestuurd naar de vereniging van het totaal te betalen 

bedrag. 

   

 

 

Wedstrijdsecretariaten organiserende verenigingen 
 

Passaat    Spirit    Fortius 

Els Verberkmoes  ??    ?? 

Oudaenstraat 34  ??    ?? 

3351 EJ Papendrecht  ??    ?? 

078-6150417   ??    ?? 

http://www.avpassaat.nl http://www.avspirit.nl  http://www.fortiusdrechtsteden.nl 

 

AAA    Typhoon 

??    Edwin Hurkmans 

??    Pr. Beatrixstraat 13 

??    4205 RD Gorinchem 

??    0183-624657 

http://www.aaa-atletiek.nl http://www.avtyphoon.nl 

 

 

  

Inschrijvingen mailen/sturen naar: 

 

Activiteitencoördinator StARD 

Peter van Grinsven 

Overwaard 23 

4205 PA Gorinchem 

0183-622641 

pvangrinsven@online.nl 

 

http://www.atletiek-regio-dordrecht.nl/
http://www.avpassaat.nl/
http://www.avspirit.nl/
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/
http://www.aaa-atletiek.nl/
http://www.avtyphoon.nl/
mailto:pvangrinsven@online.nl

