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REGELMATIGHEIDSCRITERIUM 2022 

 
 

1. Wedstrijd nr.1 
 
Lombardsijde: Hinterlandrun op zondag 6 maart 2022 om 14:00 
Afstand:  

 6 km: start om 14u00: voorinschrijving: 6€, daginschrijving: 8€ 
 12 km, start om 14u45: voorinschrijving: 10€, daginschrijving: 12€ 

Voorinschrijvingen tot 2 maart 
Verplaatsing vanaf de sporthal: 1u15/ 103 km 
Link naar de organisatie: Hinterland run - TeamFischer 
 

2. Wedstrijd nr.2 
 
Jogging de l'Institut Libre des Métiers (Kain) op zaterdag 19 maart 2022 om 15.00 uur 
Afstand: 10.35 km (enkel daginschrijvingen aan € 5.00) 
Verplaatsing vanaf de sporthal: 48 minuten / 44.6 km 
Link naar de organisatie: http://acrho.org/  
 
 

3. Wedstrijd nr.3 
 
Natuurloop Beernem op zaterdag 26 maart 2022 om 14.00 uur 
Afstand: 

 7 km (vooraf t.e.m. 25/03/2022: € 10 / dag: € 15) 
 14 km (vooraf t.e.m. 25/03/2022: € 12 / dag: € 17) 
 24 km (vooraf t.e.m. 25/03/2022: € 15 / dag: € 20) 

Verplaatsing vanaf de sporthal: 44 minuten / 54 km 
Link naar de organisatie: NATUURLOOP BEERNEM 
 
 

4. Wedstrijd nr.4 
 
Vijfkerkenloop (Elsegem) op zaterdag 23 april 2022 
Afstand: 

 3,7 km om 13.30 uur (vooraf t.e.m. 17/04/2022: € 8 / dag: € 12) 
 8,1 km om 13.30 uur km (vooraf t.e.m. 17/04/2022: € 8 / dag: € 12) 
 21,1 km (bike & run) om 14.30 uur (vooraf t.e.m. 17/04/2022: € 24 / dag: € 36) 
 21,1 km om 15.00 uur (vooraf t.e.m. 17/04/2022: € 12 / dag: € 18) 

Verplaatsing vanaf de sporthal: 24 minuten / 20,2 km 
Link naar de organisatie: www.vijfkerkenloop.be 
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5. Wedstrijd nr.5: 
 
Nachtloop (Zwalm/ Meilegem) op zaterdag 23 april 2022, vrije start tussen 21u00 en 21u30 
Afstand:  

 3.5 km 
 6 km 
 8.3 km 

Recreatieve loop zonder ranking 
Verplaatsing vanaf de sporthal: 9 minuten/ 5.2 km 
Link naar de organisatie: www.zwalm.be/webshop 
 
 

6. Wedstrijd nr.6: 
 
Lenteloop (Deinze) op vrijdag 29 april 2022 
Afstand (enkel daginschrijving aan € 6): 

 4,7 km  
 8,6 km 
 13,1 km 

Verplaatsing vanaf de sporthal: 30 minuten / 22,5 km 
Link naar de organisatie: AC Deinze - Home 
 
 

7. Wedstrijd nr.7: 
 
MPI GO! Run in Eine op vrijdag 6 mei 2022 van 16.30 uur tot 19.00 uur (vrije start, recreatief) 
Afstanden 

 6 km, 
 10 km 
 14,5 km 
 21,1 km 

Eenkel daginschrijvingen aan € 5.00 
Verplaatsing vanaf de sporthal: 16 minuten / 10,9 km 
Link naar de organisatie: 
https://www.facebook.com/events/347029817453129?acontext=%7B%22event_action_history
%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search
%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D  
 
 

8. Wedstrijd nr.8: 
 
10 Mijl van Aalter op vrijdag 13 mei 2022 om 19.30 uur 
Afstanden: 

 5 km 
 10 km 
 10 mijl 

Enkel daginschrijvingen aan € 8.00 



  

3 
 

Verplaatsing vanaf de sporthal: 40 minuten / 44,9 km 

Link naar de organisatie: https://sites.google.com/site/joggingjca/ / 
https://www.facebook.com/events/1169478250528917/?ref=newsfeed  
 
 

9. Wedstrijd nr.9: 
 
Trappistenloop in Ouwegem op zaterdag 11 juni 2022 van 17.30 uur tot 19.00 uur (vrije start, 
recreatief) 
Afstanden : 

 maximum 10 rondjes van 1,3 km voor lopers (voorinschrijvingen tot en met 8 juni aan € 
10 / daginschrijvingen aan € 12.00) 

 maximum 5 rondjes van 1,3 km voor wandelaars (voorinschrijvingen tot en met 8 juni 
aan € 6 / daginschrijvingen aan € 8.00) 

Verplaatsing vanaf de sporthal: 18 minuten / 12,4 km 
Link naar de organisatie: https://ouwegem.gezinsbond.be/nieuws/trappistenloop-11-juni-
2022-inschrijven  

 
 

10. Wedstrijd nr.10: 
 
Adriaen Brouwerrun in Horebeke op zaterdag 25 juni 2022 van 9.00 uur tot 15.00 uur (vrije 
start, recreatief, lopen of wandelen) 
 
Afstanden: 

 6 km 
 10 k 
 14 km 
 18 km  

Voorinschrijvingen tot en met 19 juni aan € 6 / daginschrijvingen aan € 8.00) 
Verplaatsing vanaf de sporthal: 12 minuten / 9,1 km 
Link naar de organisatie: https://www.materrunners.be/   
 
 

11. Wedstrijd nr.11: 
 
Valeir- en Breydelspekloop in Gavere op maandag 4 juli 2022 tussen 18:00 et 20:00: vrije start, 
recreatief in Gavere 
Afstand: maximum 10 rondjes van 1,4 km (enkel daginschrijvingen aan € 10.00) 
Verplaatsing vanaf de sporthal: 14 minuten / 9,7 km 

Link naar de organisatie: voorlopig geen gegevens online beschikbaar, zie flyer:  
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12. Wedstrijd nr.12: 
 

Raploperkesjogging in Brakel op zondag 10 juli 2022 om 10.30 uur 
Afstand: 4,5 km, 9 km en 13,5 km (voorinschrijvingen tot en met 6 juli aan € 4 / 
daginschrijvingen aan € 5.00) 
Verplaatsing vanaf de sporthal: 13 minuten / 10,9 km 
Link naar de organisatie: https://www.joggingclubbrakel.be/ 
 
 

Reglement Regelmatigheidscriterium 
 
Het regelmatigheidscriterium steunt enkel op de geselecteerde joggings. 
 
Leden die deelnemen aan wedstrijden regelmatigheidscriterium moeten zich inschrijven 
onder "joggingclub Zwalm". 
 
In het belang van de sponsors komen alleen de joggings in aanmerking die men loopt in de 
officiële uitrusting van de club, liever het wedstrijdtruitje. 
 
Niet de prestatie of de behaalde plaats in de jogging, doch enkel de deelname met vrije 
keuze van de afstand is van belang. 
 
Update: 09/06/2022 


