
  4de Dry Eyckenjogging vrijdag 4 juni
15de Berg-om-loop vrijdag 11 juni
14de Kruistocht vrijdag 18 juni
17de Ramselse Routeloop vrijdag 25 juni
19de Limbergjogging vrijdag 6 augustus

Wegens COVID 19 stellen wij 3 mogelijke scenario’s voor om  
de organisatie veilig te kunnen laten doorgaan. Telkens zal de 
maandag voor elke jogging beslist worden welk scenario van  
toepassing is voor de komende jogging.

JOGGING
CRITERIUM 
2021
Herselt



4de Dry Eyckenjogging vrijdag 4 juni

Plaats: Bergom (Herselt)
Startplaats: Voetbalterrein Dry Eyckenboys, Drie Eikenstraat z/n
Organisatie: samenwerking tussen de sportdienst en voetbalclub Dry Eyckenboys
Beschrijving: ronde 2,5 km: 
 100% zachte ondergrond doorheen de bossen van het domein Hertberg  
 op een vrij vlak parcours langsheen mooie vennen en bospaden
 ronde 5 km: 
 80 % onverharde ondergrond, bosrijk en licht heuvelachtig parcours 
 over nog ongekende bospaden

15de Berg-om-loop vrijdag 11 juni

Plaats: Bergom (Herselt)
Startplaats: Voetbalterrein KWB Bergom, Berglaan z/n
Organisatie: samenwerking tussen de sportdienst en voetbalclub KWB Bergom
Beschrijving: ronde 2,5 km: 
 100% zachte ondergrond doorheen de bossen van het domein 
 Hertberg op een heuvelachtig parcours
 ronde 5 km: 
 80 % onverharde ondergrond, bosrijk en heuvelachtig parcours 

14de Kruistocht vrijdag 18 juni

Plaats: Blauberg (Herselt)
Startplaats: Voetbalterrein Blauberg, Averbodesesteenweg 2B
Organisatie: samenwerking tussen de sportdienst en Ramselse Triatlonclub
Beschrijving: ronde 2,5 km: 
 De omloop gaat richting Hertberg over het Vegecol-pad. 
 Dit is biologisch asfalt en betekent dus dat het een ‘snel parcours’ is.
 ronde 5 km: 
 De omloop gaat door Hertberg, grotendeels over het Vegecol-pad. 
 Dit is biologisch asfalt en betekent dus dat het een ‘snel parcours’ is.



17de Ramselse Routeloop vrijdag 25 juni

Plaats: Ramsel (Herselt)
Startplaats: Vrije basisschool Ramsel, Schoolstraat 26
Organisatie: samenwerking tussen de sportdienst en oudercomité VBS De Bolster
Beschrijving: ronde 2,5 km: 
	 Het	parcours	van	de	voorbije	jaren	is	lichtjes	gewijzigd	maar	blijft
 de oude treinroute als rode draad hebben.
 ronde 5 km: 
 De ‘route’ wordt hier optimaal benut. Ook de Ramselberg moet beklommen 
 worden maar het tweede deel van het parcours is totaal vernieuwd. 
 Bijna volledig verhard en dus ‘snel’ parcours

19de Limbergjogging vrijdag 6 augustus

Plaats: Herselt centrum
Startplaats: gemeenteplein Vest nabij parochiezaal
Organisatie: samenwerking tussen de sportdienst en de Bergstijgers
Beschrijving: ronde 2,5 km: 
 Het parcours loopt op en rond de Limberg nabij het centrum van Herselt.
 ronde 5 km: 
 Deze ronde passeert naast de Limberg ook over de site aan de  
 Mixx en voorbij het Asbroek.
Extra: Parking en kleedkamers voorzien aan VTC de Mixx 
 (slechts 500m en bepijld tot de start)

ALGEMENE INFORMATIE:

Voor de reeksen ‘alle categorieën’ zijn 2 routes uitgewerkt.
Een ronde van +/- 2,5 km en een ronde van +/- 5 km.
Bij scenario A lopen de deelnemers van de 5km twee ronden van 2,5 km
De deelnemers van de 10km lopen dan 2 ronden van 5 km (nieuwe routes)
Bij scenario B en C worden enkel de ronden van 5 km gebruikt. 

Voorinschrijven is niet verplicht maar raden we wel aan. Dit maakt alles nog veiliger en maakt 
het verloop vlotter. Voorinschrijven kan via www.herselt.be (bij scenario A en B) tot 18u, de dag 
voor de jogging! Dit geeft geen financieel voordeel, maar je borstnummer ligt klaar aan de 
inschrijfstand.

Bij	de	bevoorrading	wordt	enkel	water	aangeboden	in	gesloten	flesjes.	
Gelieve deze na het leegdrinken zoveel mogelijk weg te werpen in de vuilbakken 
die hiervoor langs het parcours staan.

Dit jaar is er geen criteriumprijs wegens de moeilijkheid om correct te 
controleren. Er zijn ook mogelijk verschillende scenario’s bij de 
verschillende joggings.



Er zijn drie mogelijke scenario’s, de keuze wordt 
bepaald aan de hand van wat op dat moment is toegestaan

Scenario A: Alles kan en mag zoals ….zoals in de goede oude tijd

reeks startuur afstand prijs
Karamellenkoers °2015 en jonger 18.30 10-tallen m gratis
1ste en 2de leerjaar meisjes °2014 - 2013 18.40 +/- 200m € 2
1ste en 2de leerjaar jongens °2014 - 2013 18.45 +/- 200m € 2
3de en 4de leerjaar  °2012 - 2011 18.50 +/- 400m € 2
5de en 6de leerjaar  °2010 - 2009 18.55 +/- 600m € 2
Alle	leeftijden 19.15 5 km € 3
Alle	leeftijden 20.00 10 € 3

Scenario B: Nog beperkingen ……..  wel al sporten in buitenlucht
reeks startuur afstand prijs
Karamellenkoers /
Kinderreeksen Tussen 18 en 20 u 200, 400 of 600 m € 2
Alle	leeftijden Tussen 18 en 21.30 u 5 km € 3
Alle	leeftijden Tussen 18 en 21.30 u 10 € 3

Scenario C: Nog steeds strenge voorwaarden
reeks startuur afstand prijs
Karamellenkoers / / /
Kinderreeksen / / /
Alle	leeftijden Van vrijdag 18u tot zondag  

18 uur vrij vertrek via 
bewegwijzering.

Op vrijdag 18 tot 21 u en  
zondag:  9 tot 12 u is  

sportdienst aanwezig 
voor mogelijke tijdsopname

5 km
&

10 km

gratis

De maandag voorafgaand aan elke jogging wordt beslist welk 
scenario van toepassing is.
4de  Dry Eyckenjogging vrijdag 4 juni beslissing op maandag 31 mei
15de Berg-om-loop vrijdag 11 juni beslissing op maandag 7 juni
14de  Kruistocht  vrijdag 18 juni beslissing op maandag 14 juni
17de  Ramselse Routeloop vrijdag 25 juni beslissing op maandag 21 juni
19de  Limbergjogging vrijdag 6 augustus beslissing op maandag 2 augustus

De joggings kunnen dus organisatorisch verschillen van elkaar.


