
  organisatie :

13u45 Jeugdreeksen tot 10jaar 200m 400m 600m

14u30 Jogging +10jaar 3,75km

15u30 Prestatieloop : dames 7,5km

heren juniors (-20) en veteranen 3 (60+) 7,5km

15u30 Prestatieloop : Seniors en veteranen 1&2 11,2km

 10de wedstrijd van het Running Center loopcriterium

online inschrijven via : www.molenlopers.be

met medewerking van :

speciale prijs voor de origineelst geklede loper !

LAUREATEN : GELDPRIJZEN

BOL KAAS ALS PRIJS + EXTRA VERRASSING 40STE EDITIE

http://www.molenlopers.be/


Vooraf : online via : www.molenlopers.be

uiterlijk 11 juli prestatieloop : prijs 8€

jogging en jeugdloop zelfde prijs als daginschrijving

op rekening BE17001118761321 van "Molenlopers Bekegem"

of

e-mail vansteelandt.filip@skynet.be

met vermelding van criteriumnr./ naam van de deelnemer(s) / geboortedatum /afstand

of

inschrijvingsformulier naar Mosselstraat 2 8490 Zerkegem 

voorinschrijving enkel geldig met betaling

Dag zelf : In zaal de Kouter, Dorpstraat 27 te Bekegem

Jeugdreeks prijs : 2 €

Jogging prijs : 5 €

Prestatieloop prijs : 9 €

INFO
Tel : Vansteelandt Filip 050/551928

e-mail : vansteelandt.filip@skynet.be

www : www.molenlopers.be & www.runningcentercriterium.be

START - KLEEDKAMERS EN DOUCHES

Zaal de Kouter , Dorpstraat 27 Bekegem

PRIJZEN + UITSLAG

Jeugdreeks voor iedere deelnemer naturaprijs + top 3 per reeks een medaille

prijzen en podium direct na de wedstrijd

Jogging prijs :  halve bol kaas mits afgifte van borstnr.

eerste dame en heer extra naturaprijs

Prestatieloop na wedstrijd kan iedereen zijn kaas afhalen met wit borstnr. of afhaalbon

18u00 De eerste 3 per categorie worden gehuldigd

en ontvangen geldprijzen

Speciale prijs voor de orgineelst geklede loper

18u30 Tombola 

uitslagen zijn terug te vinden op www.runningcentercriterium.be

met dank aan : 

INSCHRIJVING

mailto:vansteelandt.filip@skynet.be
http://www.molenlopers.be/


MAENE BVBA

Zerkegemstraat 15 BEKEGEM

www.garage-maene.be

Verkoop

nieuwe wagens en

tweedehands wagens

Specialiteit OPEL

Alle herstellingen

 GARAGE-CARROSSERIE 

Tel : 050/812917

Drink matig,

infomomenten en inschrijvingen

CVO VTI Brugge

Boeveriestraat 73 Brugge

T 050 34 75 00   cvo@vtibrugge,be

Maandag 27 mei van 18u tot 21u

vrijdag 21 juni van 18u tot 21u

Zaterdag 24 augustus van 9u tot 12u

Dinsdag 27 augustus van 18u tot 21u

doch regelmatig !

http://www.garage-maene.be/
http://www.mijnonderhoud.be/
http://www.mijnonderhoud.be/


INSCHRIJVINGSFORMULIER : DWARS DOOR BEKEGEM

VOORBEHOUDEN SECRETARIAAT : BORSTNR : 

Naam + Voornaam

Straat + nummer

Postnr. Woonplaats

Geboortedatum : / / jeugdloop 200-400-600 m (t.e.m. 10 jaar)

jogging 3,750 km

Man prestatieloop 7,5 km (heren jun, vet3 / dames)

prestatieloop 11,2 km (heren sen - vet 1 - vet 2)

Vrouw

Deelname

Reeks : Club : runningcenter criterium : Criteriumborstnr.

NEE

Door deze inschrijving verklaar ik in goede gezondheid te verkeren en voldoende fit te zijn om deze wedstrijd te lopen.

Atleten aangesloten bij een club moeten hun clubverzekering aanspreken bij sportieve letsels opgelopen tijdens onze wedstrijd.

JA


