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Vlaams Verbond voor
Oriënteringssporten
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H. Van Veldekesingel
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www.orientatie.org
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V.V.O. vzw
Voorzitter: Noël Nijsten
0495/900060
Ondervoorzitter:Paul Bolsens
03/7769917
Secretaris: Jan Van Hees
014/812750
Penningmeester: Jacques Grauls
0496/526579
Bestuurders:
Bart Van De Moort
013/312240
Jos Thys
011/421097
Kurt Smet
03/7773760
Simonne Silvi
0497/228216
Ploegencommissie: Voorzitter Koen Bosmans
Programma en stages VVO-jeugd, junioren en senioren
Controle omloop 7
S&K-commissie: Voorzitter Luc Melis
Opmaak en controle wedstrijdkalender
Opmaak en controle reglementering
Evaluatie wedstrijden
Controle Medisch Verantwoord Sporten
Sporttechnisch Coördinator
Mireille Vanoosterhout (werkt op ma-do-vrij): 0497/464621
Nancy Teunckens (werkt op ma-woe-vrij)
Aanvragen Agentschap Natuur en Bos, aanvulling kalender, kaartenkadaster
Website
Tussenpersoon RVB en S&K-commissie
Cursus Vlaamse Trainersschool
Opstellen beleidsplan
Jeugdsport: -realisatie permanente parcours - initiaties
Verkoop OL-schoenen
Sporttechnisch Coördinator voor de recreatie Sonia Goossens:0499/150095
Druk OL-kaarten
Wedstrijdmateriaal
Facturatie
Promotie
Opstellen beleidsplan
Tussenpersoon RVB en Ploegencommissie
Jeugdsport : -realisatie permanente parcours – initiaties
Verkoop OL-schoenen
Administratief Coördinator Lutgart Vanhees 50%:(ma-di-woe)011/870828
Financiën
Boekhouding
Subsidiedossiers
INHOUDSOPGAVE
Loonadministratie
Woordje van het secretariaat
Verkoop OL-schoenen
Administratief Coördinator Greet Claes 50%:(woe-do-vrij) Woordje van de Ploegencommissie
Organisatie administratieve bijscholing
Technische training
Ledenbestand
Oost-Vlaams kampioenschap
Facturatie
Uitverkoop VVO-shop
Betalingen
VVO logo
Verzekering
Wafelverkoop
VVO-bijlage
Sylvester
Verkoop OL-schoenen
Kerstman
Limburgse Afdeling:
Kinder-O
Voorzitter: Jean Huygens
Uitnodigingen clubs
Secretaris: Lutgart Vanhees
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WOORDJE VAN HET SECRETARIAAT
Beste oriëntatielopers,
Eind november werd onze jaarlijkse Bijzondere Algemene Vergadering gehouden waarbij onder andere
reglementen en statuten worden besproken. Ook de budgetten voor het komende jaar werden overlopen
en gestemd.
Voor de brave kinderen onder ons, ik hoop dat de Sint niet voorbij jullie huisje zal passeren en dat jullie
massaal hebben deelgenomen aan de Sinterklaascross!
En daarmee zijn we ondertussen in onze “Sylvester-maand” gekomen. Tot nu toe zijn we nog gespaard
gebleven van sneeuw en winterkoude. Een mooi wit tafereel rond Kerstmis is mooi natuurlijk maar heeft
ook zijn nadelen bij het lopen zoals we vorig jaar konden ervaren. Voor iedereen heel veel succes met de
Sylvester!!
Er zijn een aantal veranderingen gepland in 2012 bij VVO. Mireille zal ons verlaten en kiest een andere
richting in haar leven. Zij zal nog bij ons blijven tot eind februari 2012. Meer informatie vind je later op de
site over de openstaande vacature. Wij wensen haar alvast veel succes verder!
En vanaf 1 september 2012 zal de job van Sonia verdeeld worden over Nancy en Sonia. Beiden zullen
deeltijds komen werken en de taken onder hun verdelen. Uiteraard zullen beide dames zorgen dat de
continuïteit van de taken verzekerd blijft en jullie hier geen nadelen van zullen ondervinden.
En dan rest mij nog jullie een fijne eindejaarsperiode toe te wensen! Hopelijk een maand met gezellige
tafelmomenten, leuke cadeautjes en een oppperbeste sfeer!
Met georiënteerde groeten
Greet

WOORDJE VAN DE PLOEGENCOMMISSIE
Wat voorbij is:
We mogen tevreden terugblikken op een schitterende Allerheiligenstage. Dank zij de inzet van een groot
aantal VVO leden van de diverse clubs (we noemen geen namen uit vrees iemand te vergeten) als
lesgever, begeleider, kookouder, postenzetter, ... konden 51 jongeren weer eens genieten van een weekje
oriëntatieplezier. We benadrukken plezier omdat dat toch een belangrijk aspect is om deze jongeren aan
onze sport gebonden te houden maar daarnaast, en dat blijkt ook uit de feedback die we zowel mondeling
als schriftelijk mochten ontvangen, blijkt dat ze toch ook weer een pak hebben bijgeleerd (en daar gaat
het natuurlijk ook om).
Langs deze weg willen we nogmaals alle medewerkers bedanken voor hun inzet en we hopen dat we in de
toekomst opnieuw op hen beroep kunnen doen.
Wafelverkoop:
Er kunnen nog steeds wafels besteld worden. Aarzel niet langer, spreek familie, buren en vrienden aan om
een bestelling te plaatsen en geef deze dan ook door aan Nancy op het VVO secretariaat. Zo ben je zeker
dat jouw bestelling ook kan geleverd worden op de 2e dag van de Sylvester. Meer info is terug te vinden
op onze website.
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Programma pupillen en beloften 2012:
Het programma zoals vorige maand aangekondigd in de VVO bijlage werd bekrachtigd door de Bijzondere
Algemene Vergadering VVO en is dus nu ook officieel. Enkel voor de stage rond de EYOC wachten we nog
op feedback van onze FRSO vrienden maar waarschijnlijk gaat dit door van 5 tot 9 april 2012.
Programma junioren en seniors 2012:
Op zaterdag 12 november werd een infosessie gehouden waarop alle betrokkenen uitgenodigd waren. De
doelstellingen, het programma, de selectievoorwaarden en dergelijke werden daar in detail uit de doeken
gedaan. Alle details kunnen teruggevonden worden op onze website.
Technische Trainingen 2012:
In de eerste maanden van volgend jaar organiseren we ook nu weer in nauwe samenwerking met de
diverse clubs een viertal technische trainingen welke zullen doorgaan in parallel met een normale regionale
wedstrijd.
Volgende data zijn vooropgezet maar moeten nog bekrachtigd worden door de clubverantwoordelijken:
- 8 januari: Keiheuvel (K.O.L.)
- 5 februari: Hoge Mouw (TROL)
- 19 februari: Hamont (Hamok)
- 1 april: Sanicol (Omega)
We denken er aan om telkens minimaal 2 omlopen aan te bieden (7 en 4 kilometer); er moet wel op
voorhand ingeschreven worden om zeker te zijn van een kaart; detailinfo zal verspreid worden van zodra
deze beschikbaar is en dit via de VVO / Ploegen websites alsook via de gebruikelijke kanalen binnen de
diverse clubs (eigen website, mail, telefoon, tam tam, ...).

TECHNISCHE TRAINING VVO
Zoals vermeld in het “woordje van de Ploegencommissie” organiseren we in de eerste maanden van 2012
weer een aantal technische trainingen in parallel met een gewone regionale wedstrijd.
De eerste gaat door op zondag 8 januari 2012 op de Keiheuvel. Voor onze ervaren atleten zal dit een kaart
zijn zonder paden met keuze uit 2 afstanden: 7 en 4 km (afgerond natuurlijk) terwijl er voor de iets minder
ervaren atleten (we denken hier aan onze jongere leden) een steromloop zal gemaakt worden (vanuit een
centraal punt telkens een kleine omloop) en waarbij iedere omloop iets moeilijker zal worden.
Net zoals de vorige jaren moet je wel op voorhand inschrijven wil je deelnemen aan deze training en wel
ten laatste op zaterdag 31 december 2011. Dit kan op verschillende manieren:
- mailtje naar training@orientatie.org
- op het blad dat bij het secretariaat zal hangen bij de VVO wedstrijden
Opgelet: niet vergeten van te vermelden aan welke omloop je wil deelnemen.
Voor onze jongeren plannen we achteraf een korte, individuele nabespreking.
Gouden raad aan iedereen: beschouw de regionale wedstrijden als trainingen om je
technisch vermogen te verbeteren (je fysieke mogelijkheden kan je dan in de loop van
de week trainen) en maak optimaal gebruik van de kansen die we jullie langs deze weg
aanbieden.
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OOST-VLAAMS KAMPIOENSCHAP 2012

Oost-Vlaams
Kampioenschap
oriëntatieloop 2012
reglement

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

V.V.O., het Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten, EPOS vzw en Trol vzw richten in 2012 opnieuw het Open
Oost-Vlaams kampioenschap Oriëntatieloop in. De titel van Oost-Vlaams kampioen zal worden toegekend aan de
per 1 januari in Oost-Vlaanderen wonende of in Oost-Vlaanderen geboren deelnemer die het meeste punten
verzamelt in 5 van de 7 meetellende wedstrijden.
Ereprijzen zullen worden uitgereikt aan de Oost-Vlaams kampioen, aan de beste niet-Oost-Vlaming en aan de
beste Oost-Vlaming die per 1 januari 2012 niet aangesloten was bij een oriëntatiesport-vereniging. De
prijsuitreiking zal plaats hebben op de dag en plaats van de laatste wedstrijd, om 14 u.
De resultaten van volgende wedstrijden komen in aanmerking:
zondag 15 januari 2012De Klinge – De Klinge
zaterdag 25 februari 2012 Het Leen - Eeklo
zondag 11 maart 2012 Blaarmeersen - Gent
zaterdag 31 maart 2012 De ster – Sint Niklaas
woensdag 25 april 2012Citadelpark Gent – Gent
zaterdag 05 mei 2012Brielmeersen – Deinze
zondag 17 juni 2012Verloren Bos - Lokeren
Voor de diverse leeftijdscategorieën worden in principe 7 omlopen aangeboden van 2,5 tot 8 kilometer
vogelvlucht, conform het reglement van het V.V.O.-wintercriterium zoals gepubliceerd op www.orientatie.org.
De puntentelling gebeurt door middel van het zogenaamde ‘Schots systeem’
(winnaarstijd x 1000 : eigen tijd = behaalde punten)
Wanneer minder dan 7 omlopen worden aangeboden, dan worden het klassement toch opgemaakt volgens de
leeftijdsklassen van de 7 omlopen. Bij 3 omlopen lopen de deelnemer van 1 en 2 omloop 1, 3 en 4 lopen omloop
2, terwijl 5, 6 en 7 omloop 3 lopen. Bij 4 omlopen lopen 1 en 2 omloop 1, 3 en 4 lopen omloop 2, 5 loopt omloop
3 en 6 en 7 lopen omloop 4.
Wanneer men een kortere omloop loopt dan voorzien voor zijn leeftijd, dan krijgt men 300 punten. Neemt men
een langere omloop, dan wordt men gewoon gerangschikt tussen de rest en telt de gewone Schotse
puntentelling.
Wanneer een omloop gewonnen wordt door een deelnemer die volgens zijn leeftijd een langere omloop moet
lopen, dan wordt niet deze tijd als winnaarstijd genomen, maar wel die van de eerstvolgende die wel de
voorziene afstand gelopen heeft.
Bij opgave of diskwalificatie krijgt men 300 punten.
Het eindklassement wordt opgemaakt aan de hand van de 5 beste resultaten. In geval van ex-aequo wordt het
5° resultaat in aanmerking genomen. Bij verdere ex-aequo geldt de beste kilometertijd op de laatste wedstrijd
die door beide betrokken deelnemers werd gelopen.

Meer informatie op www.orientatie.org
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UITVERKOOP VVO SHOP
Vanaf 2012 stopt VVO met het verkopen van schoenen, kompassen, getten en postenhouders. De
schoenen worden verkocht aan zeer aantrekkelijke prijzen!!
INTEGRATORS MET OF ZONDER STUDS AAN 45 EURO
FALCONS MET OF ZONDER STUDS AAN 45 EURO
JALAS MET STUDS AAN 45 EURO
INOV8 MUDCLAW AAN 90 EURO
Deze prijzen gelden zolang de voorraad strekt. Bel eerst even voor uw maat te checken!
De 1ste dag van de Sylvester komt Greet nog een laatste keer naar de wedstrijd met al het materiaal.
Wees er snel bij, OP=OP!!!

VVO-LOGO
Het Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten vzw doet een oproep voor het ontwikkelen van een nieuw
VVO-logo.
Alle geïnteresseerden kunnen een ontwerp maken en dit aan Nancy bezorgen tegen 31 december.
Op de Raad van Bestuur van 10 januari zal het beste logo gekozen worden. De winnaar krijgt een mooi
cadeau.
Het logo dient te voldoen aan enkele vereisten:
o vectorieel formaat, zodat het schaalbaar is (beter te groot dan te klein), vb. "ai"-, "svg" of "eps"extensies
o print- en webvriendelijk
o tekenbaar in Ocad
o zo algemeen mogelijk
Voor de vereisten voor op de website neem je best contact op met Nancy Teunckens via
Nancy.teunckens@orienatie.org.

WAFELVERKOOP
De Ploegencommissie organiseert een wafelverkoop ten voordele van de VVO-atleten op de tweede dag
van de Sylvester 5-daagse.
Zij verkopen vanillewafels en chocoladewafels aan 3 euro per pak (5 individueel verpakte wafels per pak).
U kan uw bestelling doorgeven tot zondag 11 december 2011 via nancy.teunckens@orientatie.org.
Spreek ook uw familie, vrienden, kennissen en buren aan!!
DEGENE DIE DE MEESTE WAFELS VERKOOPT, ONTVANGT EEN WAARDEBON VAN O-CREW!!
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SYLVESTER
In samenwerking met 5 clubs organiseert VVO de "Sylvester 5-daagse".
De tweede dag tellen de categorieën D21 en H21 als World Ranking Event (WRE).
Een voltallig leger vrijwilligers staat klaar om er een fantastische oriëntatieweek van te maken!
De nodige informatie kan je terugvinden op http://sylvester5.be.
Omlopen
Categorieen

AFSTAND DAG

AFSTAND

1-3-4-5

DAG 2 = MD

1

H21

8500m

6800m

2

H20, H35, H40

7500m

6000m

3

D21, H-18, H45

6500m

5200m

4

D-18, D-20, D35, D40, HB, H50

5500m

4400m

5

D-16, D45, H-16, H55

4700m

3800m

6

DB, D50, D55, H60, H65

4000m

3200m

7

D-14, D60, D65, D70, D75+, H-14, H70, H75+

3300m

2600m

8

D-10*, D-12, H-10*, H-12 (* geen lintjes voor D/H-10)

2700m

2200m

9

LD (long difficult), registratie ter plaatse

7000m

6000m

10

SD (short difficult), registratie ter plaatse

4000m

3200m

11

Kinder-O (1 euro), registratie ter plaatse

+/-1300m

Registratie
•
•
•
•
•
•

Voor leden van VVO en FRSO: per club via de clubverantwoordelijke via het OLCO-systeem. Deze persoon
mailt het bestand naar info@sylvester5.be.
Voor niet VVO of FRSO-clubs:
o via www.orienteeringonline.net
o voorkeur via de club
Registratie vóór 04/12: mogelijk voor individuele dagen.
Registratie na 04/12: alleen registratie mogelijk voor WRE voor de categorieën D/H21 (beperkte plaatsen).
Registratie ter plaatse voor de omlopen SD, LD en kinder-O.
We zorgen ervoor dat je na jouw inschrijving zo snel mogelijk op de deelnemerslijst terecht komt.
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Inschrijvingsgeld
Categorie

inschrijvingsgeld(/dag)

huur Emit-badge (/dag)

Registratie vÓÓr 04.12

W/M-18
W/M+18
W21/M21

€ 3,50
€ 5,00*
€ 6,00 (=WRE)*

€ 1,00
€ 2,00
€ 2,00

Registratie na 04.12

W21/M21

€ 7,50 (=WRE)

€ 2,00

Registratie ter plaatse (SD/LD)

W/M-18
W/M+18

€ 4,00
€ 6,00

€ 1,00
€ 2,00

* Een deelname voor 5 dagen in D/H21 bedraagt (voor 04/12) = 26€ (4*5€ + 1*6€) Er wordt een waarborg
gevraagd van 25€ voor de emit-badge. Bij inlevering van de badge wordt de waarborg terug gegeven.
•

•
•

Betaling (niet voor VVO-clubs):
VVO vzw, H. van Veldekesingel 150/77, 3500 Hasselt, Belgium
Centea Bank Account: 853-8815680-61
IBAN: BE62 8538 8156 8061 BIC: SPAABE22
Registratie is enkel geldig nadat we de volledige betaling ontvangen hebben.
Bankkosten worden door de deelnemers zelf betaald.

Competitie Centrum "CC"
Openingsuren van het secretariaat:

Waar

van

Tot

Dag 1

09.00 u

14.30 u

dag 2

08.30 u

14.00 u

dag 3

08.30 u

14.00 u

dag 4

08.30 u

14.00 u

dag 5

08.30 u

15.00 u

Start
•
•
•
•
•

In de mate van het mogelijke zal er rekening gehouden worden met specifieke aanvragen voor de starttijden,
behalve voor WRE. Er wordt wel gevraagd enkel in uitzondering een specifieke aanvraag te doen om het
opmaken van de startlijsten nog mogelijk te maken.
De postenbeschrijving en back-up-label van de etappe wordt op het secretariaat uitgereikt.
De lopers bieden zich aan, voorzien van een volledig zichtbaar borstnummer, 2 minuten vóór hun starttijd
en nemen plaats voor hun box. Er zal geen naam noch nummer afroeping zijn. Op het signaal neemt men
zijn kaart en start. Elke loper is verantwoordelijk voor het initialiseren van zijn EMIT-badge.
Starttijden worden om geen enkele reden gewijzigd.
Laatstarters mogen onmiddellijk starten, evenwel zonder aanpassing van hun starttijd.
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Dag 1

26.12

eerste start om 11u

Dag 2

27.12

eerste start om 10u

Dag 3

28.12

eerste start om 10u

Dag 4

29.12

eerste start om 10u

Dag 5

30.12

eerste start om 10u

Finish
•
•

Eénmaal de aankomstlijn overschreden is, is de wedstrijd beëindigd.
Elke loper is verantwoordelijk voor het stoppen van zijn looptijd op de aankomstlijn en het uitlezen van zijn
badge na de aankomst op het wedstrijdsecretariaat voor het sluiten van de controles.

Uitslagen
•
•
•

De wijdstrijduitslagen worden uitgehangen in het CC.
De definitieve uitslagen worden op de VVO-website, de sylvester-website en in de VVO-bijlage geplaatst.
Voor de omlopen SD en LD wordt enkel een dagklassement gemaakt.

Resultaatverwerking
•
•

De uitslag wordt opgemaakt volgens het Schots systeem met de 4 beste resultaten.
Om in aanmerking te komen voor het eindklassement dient men vooringeschreven te zijn voor minimum 4
van de 5 dagen.

Prijsuitreiking
•
•
•

De prijsuitreiking heeft plaats op 30.12 om 15u op het terrein van de laatste wedstrijd. De eerste drie van
elke categorie in het eindklassement winnen een prijs.
De prijsuitreiking voor het WRE heeft plaats op 27.12 om 14u. Er zijn prijzen voorzien voor de eerste 3 per
categorie, enkel voor de aanwezige loper.
Voor de omlopen SD, LD en kinder-O is er geen prijsuitreiking voorzien.

Jury en klachten
•
•

De namen van de jury worden iedere dag uitgehangen in het wedstrijdsecretariaat. Deze is dezelfde voor de
5 dagen.
Elke klacht dient schriftelijk, op het wedstrijdsecretariaat te worden afgegeven ten laatste 2 uren na de
laatste start van de betreffende etappe. Voor de laatste etappe: tot 30 minuten na publicatie van de
definitieve uitslag.

Wedstrijdinformatie
•
•
•
•
•

De internationale IOF-reglementen worden toegepast.
Het EMIT-systeem wordt gebruikt. Diegenen die nog geen E-card hebben, kunnen er één huren op het
secretariaat.
Sluiting der controles: 2 uren na de laatste start. Om opgenomen te worden in de uitslag is het noodzakelijk
uw E-card uit te lezen binnen deze 2 uren. Nadien aanpassen is niet meer moglijk! Deze lopers worden als
"did not finished" genoteerd.
Huisdieren zijn niet toegelaten in het bos.
Respecteer onze natuur en hou het bos en de aankomstzone netjes.
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•
•

Alle deelnemers moeten beschikken over een eigen verzekering.
De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor opgelopen of geleden schade, ook niet tegenover
derden. Hetzelfde principe geldt tegenover alle boseigenaars, gemeentelijke verantwoordelijken en de
ambtenaren van het "Agentschap voor Natuur en Bos".

Veel geluk en oriënteringsvreugde!

1STE DAG VAN DE SYLVESTER – 26 DECEMBER
De Kerstman himself, komt maandag 26 december 2011, tussen 14h30 en 15h30, naar zaal Louweta.
Al de kindjes tot 10 jaar, die inschrijven voor de Kerstman, krijgen een verrassing.
Graag even een emailtje naar het hulpje van de Kerstman via claesbaerts@hotmail.com met vermelding van :
• Naam en voornaam
• Leeftijd
• Club

KINDER-O
Deelnemers Kinder-O
Gerhagen
Naam + Voornaam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

VVO Bijlage

30/10/2011

Adriaensens Ferre
Aerden Torben
Augustijnen Nand
Baerts Gitte
Baerts Kobe
Bosmans Sofie
Brouckaert Lies
De Smul Mats
Debaere Eline
Debaere Thomas
Elsen Rube
Hendrickx Lienne
Hendrickx Senne
Hillen Janne
Hillen Kato
Krekels Louis
Loeckx Annelies
Loeckx Kato
Maes Stan
Mariën Anna
Mylle Fee
Mylle Fin
Nijst Kiara
Oeyen Lies
Oeyen Wout
Van de Moortel Mila
Van Puymbroeck
Verduyckt Lander
Wynants Ernst

Geboortejaar
2008
2007
2009
2005
2007
2005
2006
2006
2006
2008
2007
2006
2009
2009
2008
2004
2005
2002
2007
2003
2006
2008
2007
2009
2008
2009
2007
2007
2006
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Deelnemers Kinder-O
Meeuwen-Gruitrode
Naam + Voornaam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6/11/2011
Geboortejaar

Adriaenssens Mats
Brouckaert Lies
Jansen Anke
Keuppens Kato
Kotilehto Ville
Mylle Fay
Mylle Fin
Swinnen Alexy
Tiesters Hanne
Tiesters Lotte
Van de Moortel Mila
Van Gelder Janne
Van Gelder Nisse
Verduyckt Lander
Verduyckt Lotte
Willems Lotte
Wynants Nestje

Deelnemers Kinder-O
Lommel Sahara
Naam + Voornaam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

20/11/2011

Aerden Torben
Boeckx Wout
Dillen Martje
Dillen Vic
Elsen Rube
Kotilehto Ville
Mylle Fee
Mylle Fin
Mylle Jil
Schrans Ewoud
Schrans Joren
Van Boven Lotte
Van Boven Stef

Kinder-O

Geboortejaar
2007
2009
2002
2004
2007
2006
2006
2008
2004
2006
2008
2004
2000

27/11/2011 Hengelhoef

1 Bries Jana
2 Brouckaert Lies
3 De Ridder Alix
4 Debaere Eline
5 Debaere Thomas
6 Elsen Ruben
7 Geenen Lena
8 Jansen Anke
9 Knoops Anneleen
10 Mylle Fee
11 Mylle Fin
12 Mylle Jil
13 Van Gelder Janne
14 Van Gelder Nisse
15 Van Opstal Tobias

VVO Bijlage

2008
2006
2005
2002
2006
2006
2008
2007
2005
2003
2009
2002
2004
2007
2004
2001
2006

2010
2006
2007
2006
2008
2007
2004
2005
2003
2006
2008
2004
2002
2004
2006
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UITNODIGINGEN
UITNODIGING POLITIE KAMPIOENSCHAP 9/12/2011
Kaart : Le Pré Fleuri 2011 1/7500
Omloop 1 : +-6500m – Omloop 2 : +- 4500m
Baanlegger : Daniel Dangriaux
Secretariaat open : 9hr30
Eerste start : 10hr30
Laatste start 13hr00
Deelnemingskosten :H/D 5euro
BIATHLON CO OPEN HD 10/12/2011 voor 10 -75 jaar
Kaart : Le Parc Communal de Baudour 2011 1/2500
Omloop –Categoriên :
1 HD 10-14-16
2 HD 16-18-21-35-45
3 HD 50-55-60-65-70-75
Omloop : SprintCo -Tir – LabyrintheCo – Tir – Co classique
Prijsuitreking 13hr45
Secretariaat open :9hr30
Demo : 10hr15
Eerste start :10hr45
Laatste start :12hr30
RV : Maison de la Citoyenneté, parc communal à 7331 BAUDOUR
Deelnenemingskosten 3 Kaarts : HD-16jaar 7euro – HD+16jaar 10euro
Inschrijving 09-10/12 voor 01/12/2011 Baugnies.Hugues@mil.be

VVO wenst
jullie allen
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