
 



Reglement 10 mijl Wenduine 

1. Sportdienst De Haan organiseert i.s.m. de sportraad op vrijdag 28 juli 2017 de 10 mijl van 

Wenduine,  waaraan zowel dames en heren kunnen deelnemen.  De 10 mijl telt officieel mee 

om opgenomen te worden in het klassement voor het ‘Loopcriterium van de kust 2017’. De 

10 en 6km zijn respectievelijk een prestatieloop en een recreantenloop die geen deel 

uitmaken van het ‘Loopcriterium van de kust 2017’. Voor de jeugd wordt  1 mijl (van geb. 

2007 t.e.m. geb. 2003) en ½  mijl (van geb. 2008 tot en met 20..) georganiseerd. 

 

2. Men dient zich in te schrijven via de website sportdienst De Haan www.dehaansport.be 

(doorklikken naar 10 mijl Wenduine via de slider of activiteitenlijst). 

 

3. Medisch attest 

Er zal bij een eventueel ongeval van een deelnemer slechts een verzekeringsdossier 

opgestart worden indien de aangifte is vergezeld met een attest van medische geschiktheid.  

Hoewel elke deelnemer bijgevolg over een dergelijk attest moet beschikken, moet dit attest 

niet worden voorgelegd op de wedstrijddag in het secretariaat. 

 

4. De inschrijvingen starten op donderdag 1 juni om 9u00. 

Het inschrijvingstarief bedraagt: 

 Online (vooraf inschrijvingen tot en met 25/07 tot 23u00): 

o Jeugd: € 4,00 

o 10 mijl / 10 km / 6 km: € 5,00 

 De dag zelf vanaf 17u00 in het Wielingencentrum, Graaf Jansdijk 18, 8420 De Haan 

(Wenduine) 

o Jeugd: € 8,00 

o 10 mijl / 10 km / 6 km: € 10,00 

 De instructies die op de website vermeld staan, dienen gevolgd te worden.  Het 

bedrag moet op volgend rekeningnummer gestort worden BE 41 0910 1179 3310 

met vermelding van naam, voornaam en 10 mijl van Wenduine 2017.                        

Alle inschrijvingen verlopen via de inschrijvingsmodule van ‘Star Tracking’. 

 Wie zich inschrijft voor 9 juli, krijgt een gepersonaliseerd wedstrijdnummer! 

 

Het inschrijvingsgeld wordt in geen enkel geval terugbetaald aan de deelnemers, zelfs niet om 

reden van gewettigd forfait. 

5. Het aantal inschrijvingen is onbeperkt. 

 

6. Dag-inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 17u00.  U dient zich eerst aan te melden in het 

secretariaat, Wielingencentrum, Graaf Jansdijk 18, 8420 De Haan (Wenduine) Tel. 

050/414643.  Iedere deelnemer die vooraf online heeft ingeschreven, dient zijn/haar 

persoonlijke bevestigingsmail  van inschrijving voor te leggen.   Deelnemers die de dag zelf 

inschrijven, kunnen enkel inschrijven bij het voorleggen van het paspoort.  Op geen enkel 

andere manier zal een inschrijving goedgekeurd worden.  

 

http://www.dehaansport.be/


7. Deelnemers die vooraf hebben ingeschreven, zullen het wedstrijdnummer kunnen afhalen in 

sporthal Haneveld, Nieuwe Steenweg 74, 8420 De Haan vanaf maandag 24 juli 2017.    

Gelieve bij eventuele niet-deelname het opgehaalde wedstrijdnummer niet zomaar door te 

geven aan iemand anders.  Indien u wenst uw wedstrijdnummer door te geven, verwittig 

eerst de organisatie. 

 

8. Starturen: Op de Rotonde -zeedijk 

 Jeugd: 19u00 (reeks 1). Er zijn 4 reeksen. 

 10 mijl: 20u00 

 10km: 20u10 

 6km: 20u10 

 

9. Alle deelnemers dienen de veiligheidsinstructies van de organisatie te volgen tijdens de 

loopwedstrijd. 

 

10. Voor ELKE afstand is er een tijdsregistratie via Star Tracking.   

 

11. Podiumceremonie voor de jeugdreeksen, 10 mijl en 10km ( inclusief ook voor de inwoners).  

Niet voor de 6km. 

 

12. Kleedkamers en douches zijn voorzien in het zwembad van het Wielingencentrum, Graaf 

Jansdijk 18, 8420 De Haan (Wenduine).  Naakt douchen is verboden!!! 

 

13. Het parcours van de 10 mijl, 10km en 6km is één grote ronde tussen Wenduine en Vosseslag.  

Het parcours van de jeugd is gelegen op de Rotonde – Zeedijk. 

 

14. Zowel voor de heren en dames bij de 10 mijl, 10km en 6km wordt een eindrangschikking 

opgemaakt d.m.v. tijdsregistratie. Er wordt een afzonderlijk klassement opgemaakt voor 

inwoners van De Haan – Wenduine. Geen podiumceremonie voor de recreantenloop 6km. 

 

15. Alle deelnemers krijgen een naturaprijs. 

 

16. De prijsuitreiking vindt onmiddellijk na de wedstrijd plaats.  Het eindresultaat zal kenbaar 

gemaakt worden via de website van de sportdienst www.dehaansport.be  of via 

www.startracking.be (live te volgen). 

 

17. Een verzekering wordt afgesloten. 

 

18. Het Rode Kruis zal aanwezig zijn met een hulpdienst. 

 

19. De deelnemers mogen aangesloten zijn bij om het even welke internationale, nationale of 

regionale bond of federatie. 

Sportdienst De Haan 

 

http://www.dehaansport.be/
http://www.startracking.be/


 


