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R a v e l s e  Z o m e r m a r a t h o n  2 0 1 5 — 1 0 d e e d i t i e
De sportd ienst  en  sportraad van de gemeente Ravels,  organiseren voor de 10 de maal  een loopcri ter ium & chal lenge
genaamd “de Ravelse Zomermarathon” .  In het  ver leden r ichtten  wi j  ons ui ts lu i tend op de Ravelse lopers en  joggers
maar voor deze 10 de edi t ie  staat  de Ravelse Zomermarathon echter  open voor a l le  lopers en  joggers.  Het  reg lement
en pr i jzenpot  vind je  verder  in  de fo lder .  De ui treik ing en  trekk ing van al le  pr i jzen  gebeuren op onze afslui tende
vri je  jogging van 25/10/2015 te  Ravels aan het  sportpark “Raaftu inen”.  De “Ravelse Zomermarathon”  is  een loopcri -
ter ium gespreid over 5 Ravelse wedstri jden & joggings.  Je kan al le in formatie ,  van zowel  onze 5 Ravelse wedstri j -
den als  van de “Ravelse Zomermarathon”,  ook terugvinden op www.ravelsejoggingclub.be.  Doe zeker  mee en regi -
streer  u ,  want  er z i jn  pracht ige pr i jzen  te  winnen!! Al le  lopen maken deel  u i t  van het loopcri ter ium “De Noordloper”.

Onze 5 Ravelse wedstrijden….

Datum: Vrijdag 10/04/2015 om 19:00 uur

Waar: Kantine KFC Flandria aan de Raaftuinweg Ravels

Afstanden: 3,5 km - 7 km & 10,5 km. Natuurloop in de omgeving van het sportpark en het vliegveld

Inschrijving: 5,00 EUR

Inlichtingen: Frans Van Breda 014/65 66 02— E-mail: f.vanbreda@telenet.be

10de Lentejogging KFC Flandria Ravels



Datum: Vrijdag 29/05/2015 om 19:30 uur

Waar: Feesttent Weeldestraat—Weelde

Afstanden: 4 km - 8 km & 12 km. Parcours over verharde wegen

Inschrijving: 5,00 EUR

Inlichtingen: Emiel Aerts - 0475/93 05 23— E-mail: aerts.e@skynet.be

14de Stratenloop Weelde

Datum: Vrijdag 14/08/2015 om 19:00 uur

Waar: Jeugdlokalen “De Kromme” Poppel

Afstanden: 5,5 km - 11,5 km & 21,1 km. Mooie natuurwegen en
ruilverkavelingswegen over 3 verschillende omlopen.

Inschrijving: 6,00 EUR

Inlichtingen: Jan Van de Pol 014/65 78 96— E-mail: janvandepol@skynet.be

7de Halve Marathon Poppel



Datum: zaterdag 05/09/2015 om 14:30 uur

Waar: centrum Ravels aan gemeentelijke basisschool “de kleine wereld” -
Kerkstraat 24, 2380 Ravels

Afstanden: 5 km—10 km & 16,1 km met o.a. passage door de
gewestbossen van Ravels

Inschrijving: 9,00 EUR maar met voorinschrijving 7,00 EUR

Inlichtingen: Jan Schillebeeckx E-mail: jan.schillebeeckx@schillebeeckx.be

Eigen site: www.piereloop.be

24ste Piereloop Ravels

Datum: Vrijdag 25/09/2015 om 19:00 uur

Waar: Feesttent kon Alberstraat 127—Weelde

Afstanden: 3,7 km—7,4 km—11,1 km over
uitsluitend verharde wegen

Inschrijving: 5,00 EUR

Inlichtingen: Hugo Devue - 0498/28 14 03 - E-mail: vickyenhugo@telenet.be

30ste Dwars Door Weelde



MET DANK AAN ONZE SPONSORS

Kanaaldijk 22—2380 Ravels

KANTOOR BARTELS – RAVELS & VOSSELAAR

Studiebureel b.v.b.a.

PETER VERHEYEN

Meetkundige en Schatter

van onroerende goederen
Landmeter-expert

Onze Lieve Vrouwstraat 58 2380 Ravels



REGLEMENT
Deelname is volledig GRATIS

CRITERIUM

Doelstelling: Deelnemen aan onze Ravelse Wedstrijden

● U neemt minstens deel aan 3 wedstrijden van de Ravels Zomermarathon in 2015.

● Deelname aan de Ravelse Zomermarathon is GRATIS .

● De Ravelse Zomermarathon staat uitzonderlijk open voor ALLE lopers en joggers en
voor alle leeftijden. Men dient zich wel te registreren via www.ravelsejoggingclub.be.
of Uw E mail adres vermelden op één van de wedstrijd inschrijvingsstroken.

● Een aandenken is er voor elke loper of loopster die minstens in 3 wedstrijden de af-
stand van een halve Marathon en/of marathon bij mekaar loopt . Hiermee neemt U
ook deel aan de tombola met een mooie prijzentafel

● U loopt in totaal geen halve marathon, maar neemt wel deel aan minstens 4 wedstrij-
den van de 5 dan komt U ook in aanmerking voor een aandenken en de prijzenpot van
het criterium.

● Het afhalen van het aandenken en trekking van onze prijzenpot is voorzien op de af-
sluitende loop van 25 oktober 2015 in Ravels.

● Alle info en het opvolgen van Uw persoonlijke stand kan U bekijken op
www.ravelsejoggingclub.be

Prijzenpot voor ALLE Lopers
Waardebon 150 €

Waardebon 125 €

Waardebon 100 €

+ 7 startbewijzen ( 5 heren en 2 dames )

voor de

Marathon van Kasterlee 2015

of Marathon Rotterdam 2016

Prijzenpot voor Ravelse Lopers

Waardebon 150 €

Waardebon 100 €

+ 3 afzonderlijke startbewijzen (2 heren
en 1 dame)

voor de

Marathon van Kasterlee 2015

of Marathon Rotterdam 2016



REGLEMENT
De perfecte uitdaging voor elke loper en loopster

CHALLENGE

Doelstelling: wie is de beste loper & loopster over de 5 wedstrijden?
Elke loper kan en mag GRATIS deelnemen aan de challenge, maar dient zich wel te houden aan de opgelegde afstanden.

● Welke Afstand?

● Als u wenst deel te nemen aan deze challenge bent u steeds verplicht de langste afstand te lopen van elke Ravelse wed-
strijd. De beste 3 resultaten worden weerhouden maar u moet minstens 2 wedstrijden van het korte type en 1 wedstrijd
van het lange type gelopen hebben.

Volgende afstanden komen in aanmerking:

Korte afstanden:

10/04/2015 : 10de Lentejogging KFC Flandria 10,5 km
29/05/2015 : 14de stratenloop Weelde 12 km
25/09/2015 : 30ste Dwars Door Weelde 11,1 km

Lange afstanden:

14/08/2015 : 7deHalve Marathon Poppel 21,1 km
05/09/2015 : 24ste Pierenloop Ravels 16,1 km

● Puntentelling:

Voor elke wedstrijd worden er punten gegeven van 1 tem 30 en dit volgens de afzonderlijke rangschikking voor dames als
voor heren Vanaf plaats 31 en hoger krijgt iedereen 31 punten. Indien men niet heeft deelgenomen worden 35 punten geno-
teerd achter Uw naam. De loper en loopster met het laagst aantal punten wint de CHALLENGE RZM 2015

Bij gelijkheid van punten wordt de 4e en eventueel 5e wedstrijd weerhouden. Daarna ,bij eventuele gelijkheid, geldt de uit-
slag van de HALVE MARATHON van Poppel en vervolgens de PIERENLOOP van Ravels

De prijzen worden geschonken door de Ravelse sportdienst, sponsors en de 5 organisatoren. De uitreiking van deze prijzen
vindt eveneens plaats op onze afsluitende vrije loop van 25/10/2015 te Ravels

Prijzenpot Challenge

voor ALLE Lopers

zowel Dames als Heren

1ste Prijs Waardebon 150 €

2de Prijs Waardebon 100 €

3de Prijs Waardebon 50 €

Voor de RAVELSE lopers

zowel Dames als Heren

1ste Prijs Waardebon 75 €

2de Prijs Waardebon 50 €

3de Prijs Waardebon 25 €



Afsluitende vrije loop 10deRavels Zomermarathon
Deze afsluitende vrije loop van ons criterium zal plaats vinden op zondag 25/10/2015 en staat open voor alle lopers.

De gemeentelijke sportdienst organiseert in samenwerking met de Ravelse lopers een vrije JOGGINGLOOP als afsluiter van
de 10de Ravelse Zomermarathon 2015.

Deze organisatie maakt deel uit van het Criterium "DE NOORDLOPER".

Aanwezigheidstombola
Drankposten zijn voorzien op beide afstanden
Achteraf kan men bij een lekker drankje nog wat napraten.
Wandelaars en Nordic Walkers zijn eveneens van harte welkom.

Wanneer:
Waar:
Start:
Parcours:
Prijs:
Inschrijving:
Douches:
Parking:

ZONDAG 25 oktober 2015
aan het sportpark “Raaftuinen” met als afstanden 6,2 en 12,3 km
vrij starten tussen 9:00 uur en 11:00 uur
voornamelijk boswegen (duidelijk en volledig bewegwijzerd)
2,00 EUR
ter plaatse
voorzien
ruime parkeermogelijkheden


