
LOOPCRITERIUM HAGELAND 2023 – REGLEMENT 

 

Er worden 4 klassementen opgemaakt: heren kortste afstanden – dames kortste 

afstanden – heren langste afstanden – dames langste afstanden. 

 

Tellen mee voor de kortste afstanden: Loop Je Te Gek!? Diest 5km – Sinksenrun 

Averbode 5km – Jeezekesloop Wezemaal 3km - Weefbergrun Testelt 4km – 

Bekkevoort Loopt 5km – Hogense Loop Geetbets ?km – Kermisloop Kiezegem ?km 

– Baalse Kermisloop 5km - Muggenbergjogging Molenbeek-Wersbeek 4km – 

Houwaartse Wijnloop 4km - Kerstcorrida Zoutleeuw 6km 

 

Tellen mee voor de langste afstanden: Loop Je Te Gek!? Diest 10km – Sinksenrun 

Averbode 10km – Jeezekesloop Wezemaal 10km - Weefbergrun Testelt 12km – 

Bekkevoort Loopt 10km – Hogense Loop Geetbets ?km – Kermisloop Kiezegem ?km 

– Baalse Kermisloop 10km - Muggenbergjogging Molenbeek-Wersbeek 12km – 

Houwaartse Wijnloop 12km - Kerstcorrida Zoutleeuw 12km 

 

De klassementen worden opgemaakt aan de hand van het aantal gelopen 

wedstrijden en het tempo dat er gelopen werd. 

De 7 beste resultaten (snelste tempo’s) tellen mee voor het eindklassement. 

Per bijkomende wedstrijd wordt er telkens 15sec afgetrokken van de som van 7 

beste tempo’s. 

 

In de klassementen staan eerst de personen die 7 of meer wedstrijden gelopen 

hebben, dan de personen die 6 wedstrijden gelopen hebben, dan deze met 5 

wedstrijden, enz. 

 

Voor 2023 is voorzien dat de 1ste, 2de en 3de van elk klassement een prijs in ontvangst 

mag nemen. 

Daarnaast zullen er nog enkele prijzen verloot worden onder de personen die aan 7 

of meer wedstrijden van het criterium hebben deelgenomen (ongeacht welke 

afstanden er werden gelopen). 

De datum van de prijsuitreiking wordt later bekendgemaakt (ergens begin 2024). 



 

Om in het eindklassement te komen is het niet verplicht om een criteriumnummer te 

hebben aangekocht. Een criteriumnummer geeft enkel korting bij deelname en maakt 

het voor de organisatie en deelnemer gemakkelijker op de dag zelf, want bij 

voorinschrijving en betaling op voorhand moet er enkel nog gelopen worden de dag 

zelf (geen nummer afhalen, geen betalingen meer, …). 

 

Vragen of opmerkingen ivm met het Loopcriterium Hageland mogen steeds 

doorgestuurd worden via mail naar: wouters.chris@skynet.be 

mailto:wouters.chris@skynet.be

