
  Aangepaste Veldloopkalender 
2021 2022 

 

Dag Datum Plaats & Club 
 2022  

Zondag 23/01/2022 Herentals   ACHL 

Zondag 30/01/2022 Vilvoorde   VAC 

Zondag 06/02/2022 Duffel  -  DUFF 

Zondag 13/02/2022 
KvV Veldlopen + CrossCup  Diest - ROBA   

(Vanaf categorie CAD.)                     

Zondag 20/02/2022 Essen – Essense AC    PK Veldlopen Antw. 

Zondag 27/02/2022 Tessenderlo  - Looise AV 

Zondag 06/03/2022 
BK Veldlopen  Brussel (Park van Laken)  KBAB 

(Vanaf categorie CAD.) 
   

Zaterdag 12/03/2022 

Jeugddag GENT   (Indoor) 
Topsporthal te Gent.  (Cat:  Kan - Ben – Pup – Min) 

Om in aanmerking te komen voor deelname moet men 
minstens aan 5 veldlopen hebben deelgenomen gedurende 

het winterseizoen 2021 – 2022. (KAN en BEN 4 veldlopen) 

Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

1-2-3-
/04/2022 

Jeugdweekend 
Spel / trainingsweekend van vrijdagavond tot zondagmiddag.  
Twee overnachtingen – volpension. (Van KAN tot SEN) 

Om in aanmerking te komen voor deelname moet men 
minstens aan 5 veldlopen hebben deelgenomen gedurende 

het winterseizoen 2021 – 2022.  (KAN en BEN 4 veldlopen) 
 

 

CORONA UPDATE: VERSOEPELINGEN VOOR JEUGDWEDSTRIJDEN 
 Het aantal toegelaten begeleiders op wedstrijden voor atleten jonger dan 18 jaar was beperkt tot één begeleider per 
atleet. De Raad van Bestuur van de federatie heeft nu beslist om het aantal begeleiders voor minderjarige atleten op 
outdoorwedstrijden te verhogen naar twee begeleiders per atleet. . 

 
Door bovenvermelde maatregel zal er GEEN begeleiding zijn van trainers op de wedstrijden en de clubtent  
zal ook niet aanwezig zijn op deze wedstrijden.  
 
!!!!!   Inschrijven via Atletiek.nu   !!!!! 
Elke atleet (of ouder van atleten -16j) moet zich op voorhand inschrijven voor deelname aan een 
veldloop via Atletiek.nu 
Een handleiding, voor het inschrijven van een atleet, kan je vinden op onze website www.Bonh.be  

 
Voor de laatste update of eventuele veranderingen in deze aangepaste kalender kan je altijd terecht op onze website 
www.Bonh.be of onze FB pagina Bonheiden Atletiekclub BONH 

Door de afgelaste wedstrijden van Hulshout en Bornem 
hebben we een aangepast veldloopkalender opgesteld 
voor 2022. 


