
39e Albert Heijn Jos van den Berg Scholierenveldloop 2022 

Datum    Woensdag 5 oktober 2022 

Organisatie  AKU  

Locatie    Sportpark de Randhoorn 

Aanvang  14:30 uur basisonderwijs 
Eerst starten de meisjes en jongens van groep 3, daarna de hogere groepen. 

Vanaf    16.00 uur Leerkrachten/ouders en leerlingen voortgezet onderwijs 

Parcours   Op en rond de kunststof atletiekaccommodatie van A.K.U. 

Afstanden  Groep 3 en 4 ongeveer 650 meter 
Overige groepen basisonderwijs ongeveer 1.000 meter. 
Leerkrachten, ouders van basis en voortgezet onderwijs en leerlingen 
voortgezet onderwijs ongeveer 1.650 meter. 

Voor wie?  Alle leerlingen van basis -en voortgezet onderwijs in Uithoorn en directe 
omgeving en belangstellende leerkrachten, personeel en ouders. 

Kosten    Geen !! 

Prijzen  Voor de eerste 3 aankomende deelnemers van elke groep zijn er prijzen.  
De eerste 3 deelnemers die voor een categorie van een school binnenkomen 
ontvangen punten voor het scholierenklassement. 
Voor de school met de meeste punten is er een wisselbokaal. 

Inschrijven  Wilt u de namen van kinderen, ouders en leerkrachten die meedoen uiterlijk 
donderdag 29 september aan ons doorgeven per email? 
Indien mogelijk graag via de meegestuurde excellijst. 
De lijst kan worden gekopieerd voor de verschillende groepen. 
Aan een naam van een leerling kunnen wij niet zien of het een jongen of 
meisje is, dus duidelijk vermelden of iemand een jongen of meisje is. 
Startnummers kunnen woensdag voor aanvang van de wedstrijd per school 
worden opgehaald in het Klokhuis. 
Eventueel kan dit ook op maandagavond  oktober tussen 19:30 en 20:00 uur, 
geef dit dan even in de mail aan, dan zorgen wij dat de startnummers 
klaarliggen. 
In verband met de verdere organisatie is het beslist noodzakelijk dat een 
ieder zich aan die 29 september houdt!! 

Na-inschrijving   Ter plaatse in het 't Klokhuis (wedstrijdsecretariaat). 

Startnummers  Graag na afloop weer inleveren, dit kan op de atletiekbaan. 

Begeleiding  Graag van iedere school minstens een ouder of leerkracht aanwezig op 

woensdagmiddag die de kinderen begeleidt, startnummers uitdeelt en de 

diploma's in ontvangst neemt. 

Vragen  Zijn er vragen, opmerkingen en/of onduidelijkheden belt u 

gerust !!  

Contactpersoon  Jolanda ten Brinke, tel. 06-52781986  

jolandatenb@gmail.com 


