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AV Zuidwal - Huizen

Hoofdsponsoren goud

Sponsoren zilver

Jongens 7-11 jaar

1,2 km 10.30 uur

Jongens 12-15 jaar

2,3 km 11.00 uur

Meisjes 12-15 jaar

2,3 km 11.15 uur

Sportief Wandelen

5 km 12.00 uur

Loop

10 km 13.30 uur

Loop

5 km 12.00 uur

Nordic Walking

5 km 12.00 uur

Meisjes 7-11 jaar

1,2 km 10.45 uur



Sponsoren brons

Sponsor

www.wolfskamerloop.nl   -   info@wolfskamerloop.nl

Algemene informatie

De Wolfskamerloop maakt deel uit van de top 10 lopen Gooi, Vecht- en
Eemstreek en de 10 km loop is tevens het clubkampioenschap voor de
atletiekvereniging Veteranen Nederland (avVN). Naast de 10 km loop heeft
de Wolfskamerloop ook een jeugdloop over 1,2 en 2,3 km en een 5 km
loop. Het parcours loopt door het prachtige bos- en recreatiegebied van
de Wolfskamer in Huizen en Naarden. Het parcours is voor het grootste
deel vlak en volledig autovrij en leidt de lopers door het aangrenzende
natuurgebied en langs het Gooimeer. Voor de jeugdlopen wordt een apart
parcours uitgezet. De deelnemers aan de 10 km lopen het parcours van de
5 km twee keer met start / finish als keerpunt.Start / finish zijn op de Beste-
vaer in Huizen nabij de “Oude Haven”. Het parcours is met de auto goed
bereikbaar; er is ruim voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

Accommodatie

In clubhuis van showband Oranje “The Pride” op het terrein bij start en
finish kunnen de startnummers worden afgehaald en kunnen de lopers die
zich niet via internet hebben ingeschreven, zich alsnog inschrijven. In dat
gebouw kunnen de deelnemers zich omkleden en er zijn consumpties ver-
krijgbaar. Er is ook een douchegelegenheid beschikbaar bij de
accommodatie van voetbalvereniging Huizen.

Deelname

Iedere deelnemer/ster loopt voor eigen risico en verantwoording. De orga-
nisatie aanvaardt voor geen enkele schade enige aansprakelijkheid.

Inschrijven

Voorinschrijving kan via internet www.wolfskamerloop.nl of www.inschrij-
ven.nl. Het inschrijfgeld bij voorinschrijving wordt via automatische
incasso geïnd. De inschrijving via de website sluit op woensdag 27 okto-
ber. Na-inschrijven kan op de wedstrijddag tot 45 minuten voor de start.

Inschrijfkosten

Onderdeel Voorinschrijving Na-inschrijving
Jeugdloop 1,2 en 2,3 km € 5,50 € 6,50 (incl huur chip)

S. Wandelen/N. Walking 5 km € 8,00 € 9,00 (incl huur chip)

Loop 5 en 10 km € 8,00 € 9,50 (incl huur chip)

Deelnemers met een eigen ChampionChip krijgen bij voorinschrijving een
korting van € 1,50 op het inschrijfgeld.
Bij na-inschrijving kan alleen met huurchip worden gelopen.

Bij voorinschrijving kan een prachtig dry-fit T-shirt worden besteld, dat op
de wedstrijddag samen met het startnummer kan worden opgehaald. 

Prijzen

Alle deelnemers ontvangen een wedstrijdattentie. De nummers 1, 2 en 3
van elke jaargroep bij de jeugdlopen en de eerste drie finishers bij de 5 km
(mannen en vrouwen) ontvangen een prijs. Bij de 10 km loop ontvangen
de eerste drie finishers van elke categorie van de 10 km loop een (beschei-
den) geldprijs (zie de website voor de categorieën). De prijsuitreiking vindt
voor de jeugdlopen en de 5 km loop plaats in de buurt van de finish kort
na afloop van het betreffende onderdeel. De prijsuitreiking van de 10 km
vindt plaats in het clubhuis van showband Oranje om omstreeks 14.45 uur.
Na de prijsuitreiking is er nog een verloting van prijzen voor de deelne-
mers aan de 5 km en 10 km.
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