
www.avdewielingen.nl

Start 11.30 uur
Boulevard de Wielingen

Zondag2 FEBRUARI2020Nieuw
7 KM

TEVENS OPEN ZEEUWS HM-KAMPIOENSCHAP

Ook op het programma:
Nieuw: 7 km, mini versie HM (start om 11.15 uur) 

Kerzantse Kilometer voor de jeugd (start om 12.00 uur)
Inschrijven, kleed- en douchegelegenheid in de sporthal

Inlichtingen: Theo Rabout  |  06 - 21513199  |  hmcadzand@zeelandnet.nl

AV De Wielingen
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Zondag 3 februari 2019 | Aanvang 11.30 uur | Cadzand-Bad

Georganiseerd door AV de Wielingen

Voorinschrijven via 
www.avdewielingen.nl of 

www.inschrijven.nl

Inlichtingen: Theo Rabout  |  06 - 21513199  |  hmcadzand@zeelandnet.nl  |  www.avdewielingen.nl

Halve marathon
Start om 11.30 uur aan Boulevard 
de Wielingen te Cadzand-Bad. Het 
parcours loopt gedeeltelijk over 
strand en duinen. Er is een limiet van 
2½ uur. Prijzen: Wisselbeker voor 
de eerste dame en heer. Geldprijzen 
voor de eerste 10 dames en heren 
overall. Daarnaast ook voor winnaars 
categorieën senioren en masters 
35+, 45+, 55+ en 65+. Ereprijzen per 
leeftijdscategorie voor Open Zeeuws 
Kampioenschap. Voor verbetering van 
het parcoursrecord speciale bonussen 
van € 200,- (heren/Sepp Vermeulen - 
1:08:01) en € 200,- 
(dames/Siska Maton - 1:21:51). 
Alle deelnemers krijgen een 
herinneringsshirt en medaille. 

NIEUW 7 km.
Start om 11.15uur.  Parkoers 
gedeeltelijk over strand en grotendeels 
verharde duinenpaden.
Prijzen: Trofeeën voor de eerste drie 
dames en heren en herinnering voor 
alle deelnemers.

Inschrijving
Voor-inschrijving vanaf 11 november 
tot zondag 26 januari 24.00 uur via 
onze website of via www.inschrijven.nl.  
Na-inschrijven is op de wedstrijddag 
mogelijk vanaf 9.30 uur tot uiterlijk 
10.45 uur in de sporthal van Cadzand-
Bad. Inschrijfgeld Halve marathon:  
€ 15,- (na-inschrijven € 20,-) en 5 km. 
€5,- (na-inschrijven €6,-). Enkel door 
eenmalige incassomachtiging. Als u 
heeft ingeschreven en uw inschrijfgeld 
is voldaan dan houdt dat automatisch 
in dat u aan het evenement meedoet 
voor eigen risico. DE INSCHRIJVING 
IS STRIKT PERSOONLIJK EN NIET 
OVERDRAAGBAAR.  

Jeugdloop
Aanvang jeugdloop om ± 12.00 uur, 
na doorkomst van de halve marathon. 
Kerzantse Kilometer - Afstand: ca 
1000 m. Gezamenlijke warming-up 
sporthal.


