De 41ste HoLaPress Valkenloop

‘De Groenste Loop van Nederland’

ZONDAG 4 NOVEMBER 2018
Op zondag 4 november 2018 houdt Atletiek Vereniging Valkenswaard haar 41ste HoLaPress Valkenloop
in Valkenswaard. Met een prachtig parcours door het Leenderbos en natuurgebied De Malpie belooft
het een schitterend evenement te worden. Naast de Halve Marathon, waar bekende wedstrijdatleten
aan deelnemen, zijn er recreatielopen, bedrijvenlopen en een jeugdloop.

Clinic: Op woensdag 31 oktober 2018 is er van 18.00 tot 19.30 uur een gratis loopclinic. Kinderen
kunnen zich dan spelenderwijs voorbereiden op de jeugdloop. Ook zijn zij welkom als zij gewoon even
vrijblijvend, dus zonder deel te nemen aan de jeugdloop, willen sporten. De clinic wordt gegeven bij
Atletiek Vereniging Valkenswaard aan de Pastoor Heerkensdreef 8 in Valkenswaard.

BEDRIJVENLOOP

RECREATIELOOP ∙ 21,1 KM

VERVOER

TIJDWAARNEMING

Naast de individuele atleten en recreantlopers
kunnen ook bedrijven deelnemen aan de bedrijvenloop. Hiervoor zijn twee afstanden mogelijk,
namelijk de Halve Marathon (21,1 km) en de 7,1
km. Een bedrijventeam bestaat uit minimaal 3 tot
maximaal 5 deelnemers. Voor het winnende bedrijf dat deelneemt aan de Halve Marathon (AUwedstrijd) als ook de voor de nummers 2 en 3 zijn
prijzen beschikbaar. Daarnaast strijden de deelnemers van de bedrijvenloop Halve Marathon individueel mee om de prijzen die te verdienen zijn
voor de nummers 1, 2 en 3 als ook het prijzengeld dat staat voor het verbeteren van het parcoursrecord. Het winnende bedrijf dat deelneemt
aan de 7,1 km ontvangt een dinerbon. Prijzen in
de categorie Bedrijvenloop Halve Marathon (AUwedstrijd) en Bedrijvenloop 7,1km (recreatieloop)
worden alleen uitgekeerd bij deelname van minimaal 5 bedrijventeams per categorie.

Start:
Startplaats:

De deelnemers worden gratis met bussen vervoerd naar de diverse startplaatsen. De bussen
vertrekken tot een half uur voor de start vanaf
Kluizerdijk 1, 5554 XA, Valkenswaard.

Alle deelnemers ontvangen op het wedstrijdsecretariaat een startnummer met een chip voor de
elektronische tijdwaarneming.

HALVE MARATHON (AU-WEDSTRIJD)

JEUGDLOOP ∙ 1 KM

Categorieën:

Categorieën:
 6 en 7 jaar, meisjes en jongens
 8 en 9 jaar, meisjes en jongens
 10 t/m 12 jaar, meisjes en jongens
Warming-Up: 10.25 uur
Start:
11.00 uur
Startplaats: Hoeve, 5554 XC, Valkenswaard

 Dames senioren
 Heren senioren
Start:
Startplaats:

 Dames 35+, 45+ en 55+
 Heren 35+, 45+ en 55+

11.00 uur
Parkeerplaats Leenderbos,
Strijperpad, 5595 XR, Leende

11.00 uur
Parkeerplaats Leenderbos,
Strijperpad, 5595 XR, Leende

RECREATIELOOP ∙ 12,5 KM
Start:
Startplaats:

12.00 uur
Grensweg, 5556 VH,
Borkel en Schaft

RECREATIELOOP ∙ 7,1 KM
Start:
Startplaats:

13.00 uur
Sportparkdreef, 5556 VT,
Borkel en Schaft

BEDRIJVENLOOP ∙ 7,1 KM (RECREATIELOOP)
Start:
Startplaats:

13.00 uur
Sportparkdreef, 5556 VT,
Borkel en Schaft

BEDRIJVENLOOP ∙ 21,1 KM (AU-WEDSTRIJD)

DOGGYRUN ∙ 5 KM (RECREATIELOOP)

Start:
Startplaats:

Start:
Startplaats:
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11.00 uur
Parkeerplaats Leenderbos,
Strijperpad, 5595 XR, Leende

OMKLEDEN
Voor de deelnemers zijn er tenten beschikbaar
om zich in om te kleden. Er zijn geen douches
aanwezig. Alle atleten ontvangen een plastic
tas met daarop het startnummer. Hierin kunnen
zij hun kleding doen, die vanaf de startlocaties
wordt teruggebracht naar de ﬁnish, waar de tas
weer afgehaald kan worden.

UITSLAGEN
De uitslagen zijn te vinden op
www.valkenloop.nl en www.uitslagen.nl

PRIJZEN
Voor de nummers 1, 2 en 3 van de Halve Marathon
zijn er bekers en geldprijzen. Daarnaast zullen er
per categorie bekers en geldprijzen beschikbaar
zijn voor de nummers 1, 2 en 3. Bij verbetering
van het parcoursrecord (heren: 1.05.44, dames:
1.12.37) is een extra geldprijs te winnen ter hoogte
van €300,00.
Voor de nummers 1, 2 en 3 van de Bedrijvenloop
Halve Marathon zijn er prijzen en bekers.
Voor de nummers 1, 2 en 3 van de jeugdloop zijn
er per leeftijdscategorie prijzen. Alle geﬁnishte lopers ontvangen na de ﬁnisch een medaille. Prijzen
die niet afgehaald worden, komen te vervallen.

11.00 uur
Kluizerdijk 1, 5554 XA,
Valkenswaard
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Atletiek Vereniging Valkenswaard organiseert in samenwerking met HoLaPress:

DE 41ste HOLAPRESS VALKENLOOP
ZONDAG 4 NOVEMBER 2018
Halve Marathon: 21,1 km (AU-wedstrijd) / Recreatieloop: 21,1 km, 12,5 km en 7,1 km /
Bedrijvenloop: 21,1 km en 7,1 km / Jeugdloop: 1 km (6 t/m 12 jaar) / DoggyRun: 5 km

INSCHRIJVEN

INSCHRIJFGELD

Voorinschrijven kan tot en met 30 oktober
2018 op www.inschrijven.nl. Na-inschrijven is
op de wedstrijddag zelf mogelijk vanaf 8.30 uur
tot 45 minuten voor de start bij het wedstrijdsecretariaat.

21,1 km:

€ 15,00 (AU-leden bij
voorinschrijving: € 12,00)

12,5 km:

€ 12,00 (AU-leden bij
voorinschrijving: € 9,00)

7,1 km:

€ 9,00 (AU-leden bij
voorinschrijving: € 6,00)

21,1 km:

Deelnemers bedrijvenloop per
team € 250,00
(alleen voorinschrijving mogelijk)

7,1 km:

Deelnemers bedrijvenloop per
team € 95,00

WEDSTRIJDSECRETARIAAT /
VERTREKPUNT BUSSEN / FINISH
Het wedstrijdsecretariaat is op de wedstrijddag
gevestigd in de tent achter het pand van
HoLaPress. De startnummers dienen hier
afgehaald te worden en tevens kunnen lopers
hier terecht voor na-inschrijving. In de tent vindt
tevens de prijsuitreiking van de Valkenloop
plaats. HoLaPress is gelegen aan de Kluizerdijk
1, 5554 XA, Valkenswaard. Dit is ook de locatie
van het vertrekpunt voor de bussen die rijden
naar de diverse startplaatsen, en de ﬁnish.

Jeugdloop: € 2,50 bij voorinschrijving
(€ 3,50 op wedstrijddag)
DoggyRun: € 7,50 bij voorinschrijving
(€ 10,00 op wedstrijddag)

MEER INFORMATIE
www.valkenloop.nl
www.avv-atletiek.nl
E-mail: wedstrijden@avv-atletiek.nl
Tel: +31 (0)40 - 221 28 58
Tel: +31 (0)6 - 511 968 30

Atletiek Vereniging Valkenswaard
Opgericht:19 februari 1973

Aangesloten bij de Atletiekunie

‘De Groenste Loop
van Nederland’
WWW.VALKENLOOP.NL
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