
 

            Het Oranjecomité Kwintsheul organiseert in samenwerking met 
Atletiekvereniging Olympus '70 op 

vrijdag 17 juni 2022 

43ste VerkadeKlimaat-Oranjeloop 
Kwintsheul 

 
 
Leeftijdscategorieën   Afstand  Starttijd Kosten Voorinschrijving 
1. Jeugd t/m 8 jaar (+ ouders)     700 meter  19.00 uur €  3,00 --- 
2. Jeugd 9 t/m 12 jaar              1.400 meter  19.15 uur  €  3,00 --- 
3. Prestatielopers         5.000 meter    19.50 uur      €  8,00*)  € 7,00 
4. Prestatielopers                10.000 meter    20.00 uur      € 10,00*)  € 9,00 
 
De 5 km- en 10 km-loop tellen mee voor het Agium Zomer Runcircuit.  
 

                                            
 
*) Wedstrijdchip 
Evenals in voorgaande jaren wordt bij de 5 km- en 10 km-loop gebruik gemaakt van een 
wedstrijdchip. Lopers die nog niet beschikken over een loopchip, dienen er één aan te 
schaffen. De kosten bedragen eenmalig € 3,00 en de chip krijg je als je bij de kassa betaalt 
voor het inschrijfformulier. De chip kan bij alle loopwedstrijden in het Westland gebruikt 
worden. Er is een “statiegeldregeling”; je kunt de chip inleveren voor een consumptie in de 
feesttent. De chip moet bevestigd worden op de schoen van de loper. 
 
Open Westlands Jeugdkampioenschap 
Ook dit jaar wordt het OPEN WESTLANDS JEUGDKAMPIOENSCHAP gehouden. De twee 
categorieën voor jongens en meisjes zijn t/m 8 jaar de 700 meter en van 9 t/m 12 jaar de 
1,4 km. 
                    

Nieuwe parcoursen en locatie van start en finish  
Er zijn dit jaar voor alle afstanden nieuwe parcoursen uitgezet. Ook de locaties van de start 
en finish zijn veranderd, maar nog steeds op korte afstand van het veld aan de Kievit. Op 
dat veld staat de feesttent waarin kan worden ingeschreven voor de wedstrijden.  
Kleed- en douchegelegenheid wordt beschikbaar gesteld door Sportvereniging Quintus.  
 
Inschrijving 
De inschrijving van alle wedstrijden start om 18.00 uur in de tent op het terrein aan de 
Kievit. Inschrijven kan tot uiterlijk 10 minuten voor de start.  
Voorinschrijving is mogelijk tot en met zondagavond 12 juni via deze link voorinschrijving of 
via de link op de site www.oranjefeesten-kwintsheul.nl.  
Graag een bewijs van de voorinschrijving meenemen op de wedstrijddag. 
 

https://inschrijven.nl/form/2022061751292-nl
http://www.oranjefeesten-kwintsheul.nl/


Prijzen  
Voor de jeugdlopen en 5 km- en 10 km-loop zijn voor de snelste jongens/meisjes en 
dames/heren bekers beschikbaar gesteld. Bij zowel de 5 km- als de 10 km-loop zijn er ook 
bekers voor de 1ste Heulse en 1ste Heulenaar. 
 
Prijsuitreiking en gezellig samenzijn 
De prijsuitreiking van de jeugdlopen over 700 en 1.400 meter vindt plaats direct na de 
wedstrijd over 1.400 meter bij de finish bij het veld aan de Kievit. De prijsuitreiking van de 5 
km en 10 km vindt plaats om 21.30 uur in de feesttent aan de Kievit.  
Om 20.45 uur start daar de muziek voor een gezellige avond. Iedereen is welkom! 
 
Uitslagen op internet 
De uitslagen komen op www.olympus70.nl en op de site van het Oranjecomité Kwintsheul:  
www.oranjefeesten-kwintsheul.nl 
 
Herinneringen  
De deelnemers aan de 700 en de 1.400 meter ontvangen aan de finish een medaille.  
De deelnemers aan de 5 km en 10 km ontvangen aan de finish een attentie van de 

hoofdsponsor VerkadeKlimaat als aandenken aan de 43ste VerkadeKlimaat-Oranjeloop. 
 
Kleedaccommodatie + parkeren  
Kleed- en douchegelegenheid wordt beschikbaar gesteld door Sportvereniging Quintus aan 
de Leeuwerik in Kwintsheul. U wordt verzocht buiten het parcours te parkeren.  
 
Parcoursrecords 10 km  
Eekhout Bouw stelt premies van € 100,- beschikbaar voor verbetering van de 
parcoursrecords. Omdat er dit jaar nieuwe parcoursen zijn uitgezet, zijn de winnaars van de 
10 km automatisch houder van het parcoursrecord en winnen zij de premie.  
 
Inlichtingen 
Voor inlichtingen kunt u een e-mail sturen naar: info@oranjefeesten-kwintsheul.nl  
 

http://www.olympus70.nl/
mailto:info@oranjefeesten-kwintsheul.nl

