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Op woensdag 1 JUNI 2016 vindt de 24ste Haarlemse scholierenveldloop plaats. Deze 
veldloop wordt wederom georganiseerd door SportSupport en Atletiekvereniging 
Haarlem. De veldloop vindt plaats op het Pim Mulier sportpark in Haarlem-Noord. 
Iedere school dient tenminste één ouder of leerkracht te leveren om de leerlingen te 
begeleiden.  
 
De eerste groep start om 15.00 uur. De scholen worden verzocht om uiterlijk 14.30 
aanwezig te zijn. De begeleiders kunnen dan direct de startnummers op het 
wedstrijdsecretariaat in ontvangst nemen, en onder hun leerlingen verdelen. De 
startnummers zijn gekoppeld aan de namen van de deelnemers en mogen dus niet 
onderling worden geruild. 
 
De leerlingen volgen een gevarieerd parcours over de atletiekbaan en het 
middenterrein, en blijven daarbij binnen de hekken van de atletiekaccommodatie. De 
jongens en meisjes van groep 5, en de meisjes van groep 6 lopen ca. 1000 meter. 
De jongens van groep 6 en de jongens en meisjes van groepen 7 en 8 lopen ca. 
1500 meter. De wedstrijd wordt begeleid door officiële juryleden. Voor alle zekerheid 
wordt gezorgd voor de aanwezigheid van een EHBO-ploeg. Voor toeschouwers is de 
wedstrijd prima te volgen en de kantine is geopend. 
 
Voor de 1ste drie lopers per groep is een prijs beschikbaar gesteld. Voor de scholen 
zijn er bekers voor de beste prestaties bij de jongens en de meisjes. Voorafgaand 
aan de prijsuitreiking vindt er een spectaculaire atletiekdemonstratie plaats. Ten 
slotte zullen er weer veel foto’s van de wedstrijden worden gemaakt die, samen met 
de volledige uitslagen, de volgende dag op de site van AV Haarlem 
(www.avhaarlem.nl) zullen worden gepubliceerd.  
 
De inschrijving sluit op 25 mei! 

 
Starnummers  kunnen opgehaald worden op woensdag 1 juni tussen 14:15u en 
14:30u op de atletiekbaan op het Pim Mulier sportpark in Haarlem-Noord. 

http://www.avhaarlem.nl/
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Reglement Scholierenveldloop 
1. Startnummers 
De startnummers zijn gekoppeld aan de namen van de deelnemers en mogen dus niet 
onderling worden geruild. De startnummers worden uitsluitend op de borst gedragen, 
zodat de jury van aankomst de nummers reeds van afstand kan zien en noteren.  
 
2. Schoolklassement 
De eerste 10 aankomende leerlingen in iedere groep krijgen punten. Nummer 1 krijgt 10 
punten, nummer 2 krijgt 9 punten, .... en nummer 10 krijgt 1 punt. De school met het hoogste 
puntentotaal wint de scholierentrofee. Voor zowel de jongens als de meisjes is er een trofee. 
Deze prijzen worden na afloop van alle races uitgereikt. 
 
3. Individueel klassement 
De eerste 3 aankomende leerlingen in iedere groep ontvangen een prijs. Deze prijzen 
worden na afloop van alle races uitgereikt.  
Iedere deelnemer ontvangt een herinneringsvaantje en een flyer van AV Haarlem.  
 
4. Startvolgorde 
Na oproep door de speaker verzamelen alle leerlingen van de betreffende groep zich voor 
het hek tussen de kantine en de loods. Hier zal een herkenningsteken worden geplaatst. 
Vervolgens worden de leerlingen per school gevraagd zich bij de startlijn op te stellen. 
De volgorde die hierbij voor de scholen geldt, wordt door loting bepaald. 
 
5. Sportiviteit 
Meedoen is belangrijker dan winnen. Sportiviteit is de basis van alle sporten. Onreglementair 
lopen (zoals duwen, trekken of hinderen) kan leiden tot diskwalificatie van de betreffende 
deelnemer. 
 

Voorlopig chronologisch overzicht 
14.00: juryvergadering 
14.15: wedstrijdsecretariaat open 
15.00: meisjes groep 5   (2 ronden) 
15.10: jongens groep 5   (2 ronden) 
15.20: meisjes groep 6   (2 ronden) 
15.30: jongens groep 6   (3 ronden) 
15.45: meisjes groep 7   (3 ronden) 
16.00: jongens groep 7   (3 ronden) 
16.15: meisjes groep 8   (3 ronden) 
16.30: jongens groep 8   (3 ronden) 
16.45: atletiekdemonstratie 
17.10: prijsuitreiking voor het wedstrijdsecretariaat 
 
 
Wij rekenen op uw medewerking om de uitvoering van de 22ste editie wederom tot een 
succes te maken. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met één van 
onderstaande mensen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Tim Joon, SportSupport, 023 - 5 26 03 02 | 06 43 55 71 41 
Adrie Tol, Atletiekvereniging Haarlem, 023-5387588 / 06-22878573 


