
VLAAMSE  ATLETIEKLIGA - vzw 
Provinciaal Comité Vlaams-Brabant 

    REGELMATIGHEIDSCRITERIUM  VELDLOPEN  
2017 / 2018   

 
Art.1. DOEL: Het  veldlopen in Vlaams-Brabant  promoten en de atleten van onze clubs te stimuleren om daar aan 

deel te nemen. 
Tevens om onze Vlaams-Brabantse organisators van de veldlopen te belonen voor hun werk dat ze  
verrichten voor de ATLETIEK in onze Provincie. 

Art.2. Dit veldloop criterium is voor jongens en meisjes - van Benjamin tot Miniem ….. men dient  
aangesloten te zijn bij een Vlaams-Brabantse club….. met  VAL-startnummer 2018 ! 

 
OM IN AANMERKING TE KOMEN MOET MEN: 

 
Art.3. A)  Deelnemen aan 5 (VIJF ) veldlopen in Vlaams-Brabant. 

Bij A  komen alleen de Vlaams -Brabantse atleten in aanmerking, w.w.z. als de éérste Brabantse atleet 3de  
in een veldloop eindigde heeft hij 13 punten - is bvb de 11de Brabander 20ste dan krijgt hij nog twee punten   
enz ….. 

          B) Deelnemen aan het Provinciaal Kampioenschap.  
 Alleen de 12 éérsten krijgen (dubbele) punten aangezien het allemaal Brabantse atleten zijn! 
Het  PK geeft steeds de doorslag - behaalde uw atleet GEEN punten op het PK dan komt hij wel nog in          
uitlopen heeft zeker nog zin!!  

 
Aantal veldlopen te betwisten is voor iedereen 5+1 = 6 (ZES) 

   
Art.4. Bij de gewone veldlopen is de puntenverdeling als volgt :  
 1ste PL. = 13 punten  -  2de PL. = 11 PT.  -  3de  PL. = 10 PT.  -  4de PL. = 9 PT...enz…  
 Voor de 12de plaats is er dus nog 1 punt (één) weggelegd. 
Art.5. Voor de Provinciale Kampioenschappen is de puntenverdeling de volgende:  
 1ste PL. = 26 punten  -  2de PL. = 22 PT.  -  3de PL. = 20 PT.  -  4de PL. = 18 PT..…enz… 
 Voor de 12de plaats zijn er dus nog 2 punten (twee) te verdienen. 
Art.6. Indien de wedstrijden in reeksen worden gelopen zoals bij de kleinsten, dan 
               blijven de punten voor iedere reeks behouden. 
Art.7. Als de atleten  MEER  veldloopprestaties binnen leveren, dan komen  

slechts de ZES beste plus het Provinciaal Kampioenschap in aanmerking voor het  PC – CRITERIUM ! 
  

DEELNEMERS met een + 9999- nrs en lager komen niet in aanmerking in dit klassement !!! 
 

Art.8. Bij de sluiting van het veldloopseizoen zal van iedere categorie een individueel 
               klassement  opgemaakt  worden. 

Dit volgens bovenvermelde gegevens. 
Bij de BENJAMINS / PUPILLEN & MINIEMEN zijn er steeds twee winnaars daar zij bijna het hele 
veldloopseizoen in TWEE reeksen lopen (éérste &  tweedejaars) en maar enkele malen samen starten. 
Er zijn worden / steeds twee afzonderlijke uitslagen (1ste & 2de jaar) op elke veldloop voorzien!  

Art.9. Om al deze rangschikkingen ordelijk en regelmatig bij te kunnen houden, vragen wij aan alle organisatoren 
om één uitslag van hun VELDLOOP op te sturen of te bezorgen aan onderstaande personen nl : 

 Rudi Steenhouwer : rudi.steenhouwer@telenet.be    
alsook aan Johanna Meesschaert : johanna.meesschaert@telenet.be 

Art 10.   Deelnemen aan indoor- jeugdwedstrijden telt niet mee voor dit Criterium –  
enkel  veldloopwedstrijden komen in aanmerking die georganiseerd worden door Vlaams-brabantse 
clubs en plaats vinden op Vlaams-brabantse terreinen. 

 
 
 

 
 



VCC -  VELDLOPEN 2017/ 2018 
 

 
 

 
VELDLOOP CRITERIUM  VLAAMS-BRABANT 2017-2018   
      
WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR HET VLAAMS-BRABANTS VELDLOOP CRITERIUM  
      

DATUM ORGANISERENDE 
CLUB AARD VELDLOOP PLAATS PUNTEN 

SYSTEEM 
 

29/10/2017 DCLA GEWONE 
VELDLOOP 

HEVERLEE 
LEUVEN  

ENKELE 
PUNTEN 

 

5/11/2017 OPW GEWONE 
VELDLOOP OPWIJK ENKELE 

PUNTEN 
 

19/11/2017 ACKO GEWONE 
VELDLOOP KORTENBERG ENKELE 

PUNTEN 
 

25/11/2017 SPVI GEWONE 
VELDLOOP VILVOORDE ENKELE 

PUNTEN 
 

3/12/2017 ROBA GEWONE 
VELDLOOP WESPELAAR ENKELE 

PUNTEN  

7/01/2018 GRIM GEWONE 
VELDLOOP GRIMBERGEN ENKELE 

PUNTEN 
 

28/01/2018 VAC GEWONE 
VELDLOOP VILVOORDE ENKELE 

PUNTEN 
 

4/02/2018 ACP 
PROVINCIAAL 

KAMPIOENSCHAP  
VELDLOPEN 

LENNIK DUBBELE 
PUNTEN 

 

11/02/2018 ROBA GEWONE 
VELDLOOP ROTSELAAR ENKELE 

PUNTEN 
 

      
 
GEWONE VELDLOPEN : ENKELE PUNTEN 13-11-10 …. tot 1 ptn voor de 12 eerste aankomende 
Vlaams-Brabantse atleten 
 
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP   
DUBBELE PUNTEN 26-22-20-…. tot 2ptn voor de 12 eerste  aankomende  Vlaams-Brabantse  
atleten ; nadien voor elke aankomende Vlaams-Brabantse atleet nog 1 ptn. 

 
Dank voor de medewerking 

 
PC – Vlaams-Brabant – Oktober 2017 

 
 


