
 
Praktische info tijdloop  
we organiseren dit evenement in samenwerking met Oostende 
sportstad. We willen hen ook uitdrukkelijk bedanken voor de 
geleverde diensten en ondersteuning. 

Inschrijving 
Wanneer u deze info ontvangt bent u ingeschreven. Uw naam zal normaal gezien op de 
startlijst terug te vinden zijn. 
 

Betalingen 
De meeste deelnemers hebben al correct betaald waarvoor dank. Mocht u de betaling nog 
niet in orde gebracht hebben vragen wij u dit zo snel mogelijk te doen.  
Dit kan op BE46 0004 4984 1136 
 

Parkeren 
Het is mogelijk om de parkeerplaatsen op De Schorre te gebruiken.  

Aankomst 
● Kom niet te vroeg, we willen dit helemaal corona proof organiseren. Het is dus niet 

de bedoeling dat u de tegenstanders gaat analyseren. We lopen allemaal voor het 
plezier. Wanneer u een kwartiertje op voorhand toekomt hebt u tijd genoeg.  
 

● Wanneer u geparkeerd bent of u komt met de fiets volgt u de brede baan richting 
start. Gelieve hier rechts te wandelen want deelnemers die naar huis gaan lopen ook 
op dit pad. (let op want u kruist hier ook het parcours) 

 
● U gaat naar de tent om u aan te melden en uw handen te ontsmetten, daar krijg je 

een enveloppe waar je startnummer en de chip te vinden is. 
 

● Neem de tijd om nummer op te spelden en chip rond uw been te binden.  
 

● Daarna kunt u naar de startzone gaan waar u in volgorde en met afstand tussen 
elkaar kunt wachten op uw start. 

 
● Wanneer u aan de beurt bent neemt u de start en geniet u van uw loop. 



 

Einde 
 

● Na aankomst is het de bedoeling dat u uw borstnummer en chip zelf losmaakt. 
Vergeet dit niet! Er zullen hier hulpmiddelen klaarliggen (schaar of tang) samen met 
ontsmettingsmiddel. 

 
● We vragen om alles in de juiste bakken te leggen. 

 
● Na aankomst vragen wij u om op een rustige manier het evenement te verlaten.  

 
● Bij het verlaten van het evenement vragen we opnieuw afstand te houden en goed 

rechts te wandelen. 
 

Goed om te weten 
 

● Er zijn geen kleedkamers ter beschikking. Kom dus in volledige uitrusting zodat u 
enkel nog een trui of jasje moet uit doen. 

 
● Het parcours zal afgezet zijn met linten 

 
● Er is geen bevoorrading onderweg 

 
● Je mag een andere loper voorbijgaan 

 
● Breng zo weinig mogelijk supporters mee 

 

Fouten 
 

● Ook voor ons is dit de eerste keer, dus schiet ons niet af bij elke fout. We proberen 
alles snel op te lossen. Corona is ook voor ons geen makkelijke partner. 
 

● U staat niet in de startlijst, gewoon even mailen en we passen dit aan. 
 

● U hebt een andere vraag of opmerking, stel deze gerust via mail. 
 
 
Wij hopen alvast op mooi weer en kijken er naar uit u zaterdag te ontvangen 


