
OLSE STRATENLOOPCIRCUIT 2023 
 

Het OLSE Stratenloopcircuit bestaat in 2023 uit volgende 14 wedstrijden: 

 

1. zondag 12 maart 2023  10 Mijl van Wommelgem  10mijl 

2. zondag 26 maart 2023  Pegasusloop, Londerzeel  14km 

3. zaterdag 01 april 2023  Kastelenloop, Zandhoven  10km 

4. zaterdag 08 april 2023  Schoten Loopt, Schoten  10km 

5. maandag 01 mei 2023  Kom Op Tegen Kanker Loop, Ekeren 10km 

6. zaterdag 13 mei 2023  Rivierenhofloop, Deurne  10km 

7. zondag 14 mei 2023  FROS Biatlon, (Fort) Merksem 6km+schieten 

8. zondag 21 mei 2023  10 Miles Malle, Malle   10mijl 

9. zaterdag 10 juni 2023  Krawatenjogging, Lille  15km 

10. zaterdag 17 juni 2023  Groentejogging, Schriek  13km 

11. vrijdag 21 juli 2023  Dwars Door Kasterlee   16km 

12. zaterdag 05 augustus 2023 Optiek Sonck Streetrace, Lokeren 10km 

13. vrijdag 01 september 2023 Kapittelloop, Brasschaat  10mijl 

14. zondag 10 september 2023 Bosloop, Herenthout   10km 

 

 Enkel de hoofdwedstrijd is hier weergegeven. Men kan echter ook deelnemen aan 

de bijhorende joggings. 

 Optiek Sonck Streetrace te Lokeren (05/08/2023) is tevens het Belgisch 

Kampioenschap 10km. 

 Dit is een voorlopig programma. Omwille van het voorlopig beperkte aanbod aan 

joggings kunnen er later nog wijzigingen gebeuren aan het programma. 

 

• Alle leden geboren in 2005 of vroeger komen in aanmerking voor het klassement. 

• Om in aanmerking te komen voor het eindklassement dient men aan minimaal 7 

wedstrijden deel te nemen. 

• Om in aanmerking te komen voor het klassement dient men de wedstrijden te lopen 

in Olse cluboutfit. 

• Er wordt 1 klassement opgemaakt voor de Heren en 1 klassement voor de Dames. 

• De punten worden gegeven op basis van de uitslag. De eerste Olseër krijgt 50 

punten, daarna dalen de punten als volgt: 45/40/35/34/33/32/31/30/… Iedereen die 

aan de hoofdwedstrijd deelneemt krijgt minimum 15 punten. Indien men niet 

deelneemt aan de hoofdwedstrijd (dames/heren) maar wel aan de jogging, krijgt 

men de eerstvolgende punten na de laatste aankomst in de hoofdwedstrijd, ongeacht 

de plaats die men behaald. 

• Het eindresultaat per atleet wordt berekend op basis van zijn beste 7 prestaties, 

vanaf dan voor elke wedstrijd die hij nog meedoet krijgt hij 10 extra punten. 


