
BRIEFING FORTLOOP 25/09/2022 

Gelieve onderstaande informatie grondig door te nemen om een vlot 

verloop van deze Fortloop te kunnen garanderen. 

• Je borstnummer kan je op 25/09 vanaf 8u30 afhalen op het 

wedstrijdsecretariaat in het JOC WIJland (Fortbaan 8, Puurs). 
 

• Je borstnummer dien je vooraan en duidelijk zichtbaar vast te maken, de 
timingchips bevinden zich op de achterzijde.  

 
• In het JOC WIJland zijn kleedkamers en toiletten aanwezig. 

 
• De sportzakken kunnen in bewaring gegeven worden aan de start bij het 

podium. 
 

• Hieronder kan je zien waar wedstrijdsecretariaat, kleedkamers, 
bewaarplaats sportzakken, start, … zich bevinden 

 

 
 

• Tijdschema: 

o 9u30: start kidsrun kleuters 
o 9u40: start kidsrun lagere school   

o start 20 km: 9u50 
o start 5 en 15 km: 10u 

o start 10 km: 10u10 
o podiumceremonie: 11u30 

 
 

 
 

 



• Parcours: 
5 km: 1 ronde van 5 km https://afstandmeten.nl/index.php?id=3320556  

10 km: 1 ronde van 10 km https://afstandmeten.nl/index.php?id=3320563  

   15 km: 1 ronde van 5 km gevolgd door 1 ronde van 10 km 

 20 km: 2 X een ronde van 10 km 

 

Het parcours is aangeduid en afgezet met fluogele of fluoroze pijlen, nadar, 

lint en kalk. Het parcours loopt grotendeels over onverharde en rustige 
wegen. Op sommige plaatsen in het fort is het traject zeer smal en is het 

plafond laag, gelieve steeds respect voor elkaar te tonen door 
voldoende ruimte te laten voor al je medelopers. In het fort is er een 

afdaling, wees hier voorzichtig! 

Lopers van de 15 km en de 20 km lopen bij de splitsing de eerste keer 

rechtdoor (ronde 2) en de tweede keer naar links (finish). 

• De prijsuitreiking start om 11u30. Voor de eerste drie lopers en 
loopsters van elke afstand is er een natura prijs voorzien. Ook voor de 

eerste loper uit de gemeente Puurs-Sint-Amands is er een prijs.  

 
• Bij de bevoorrading wordt water en/of sportdrank aangeboden. Achter 

deze bevoorrading bevinden zich verschillende bakken waarin u de 
gebruikte bekers kan deponeren. Gooi a.u.b. niets op de grond! Er is 

tevens een eindbevoorrading voor alle lopers. 
 

• Toeschouwers kunnen hun favoriete lopers op verschillende plaatsen 
aanmoedigen. Om praktische redenen worden er geen toeschouwers 

toegelaten in het fort.  
 

• De Fortloop schenkt per deelnemer 3 euro aan ‘hand in hand, samen 
tegen reuma’.  

 
 

• De uitslagen zijn onmiddellijk te raadplegen op de website van sqm-

time: https://www.sqmtime.com  
 

• De foto’s van de Fortloop worden zo snel mogelijk kenbaar gemaakt via 
de website www.fortloop.be of https://www.facebook.com/fortloop. 

 
• Inschrijven kan nog tot en met 24/9, Men zegge het voort! Hoe 

meer zielen, hoe meer vreugde! 

 

VEEL SUCCES… LOOP ZE! 

 

 

 

https://afstandmeten.nl/index.php?id=3320556
https://afstandmeten.nl/index.php?id=3320563
https://www.sqmtime.com/
http://www.fortloop.be/
https://www.facebook.com/fortloop


De Fortloop zou niet mogelijk zijn zonder onze sponsors: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBC verzekeringen Marc De Ron
  

Prik & Tik 

De Ruyte – uitvaartverzorging Woodtex 

Hout- en bouwmarkt Woodtex Runningstore Duffel 

Peeters-Lambrechts BVBA Julien – mannenmode 

Nanet Schoonheidsinstituut ’t Bloemeke 

Lingerie An Fitness Lombriz  

Vastgoed Michoel Roefs nv 

Wilca Decor Decat –Schokkaert bvba 

Brasserie DEKOL ’t Peuterpaleisje 

Imacar Bornem  

 

Met de gewaardeerde medewerking van:  
Gemeente Puurs // Kalloo – Kalfortse loopclub// Chiro Kalfort 

 

 

 

 

 

 


