
Ook dit jaar organiseert DALO in samenwerking met, de Sportdienst van de stad Lommel, Moev (vroeger SVS) en 

Sport Vlaanderen de “Lenteloop voor scholen”. 

                                                                                                               

De “6e Lenteloop” gaat dit jaar door op vrijdag 3 mei vanaf 18h30 op de atletiekpiste van DALO gelegen aan de 

Sportveldenstraat. 

 Onze doelstelling is om de kinderen kennis te laten maken met onze atletiekclub, DALO Lommel en op 

deze manier misschien nieuwe leden aan te trekken.  

 We maken dit jaar aparte reeksen per geboortejaar voor de “1e-jaars kleuters”. Het aantal deelnemers 

per reeks is anders te groot met valpartijen als gevolg. 

 De leerlingen van het 1e en 2e middelbaar krijgen ook weer de gelegenheid om deel te nemen. 

 

De afstanden voor de Lenteloop blijven hetzelfde als vorig jaar, met reeksen voor jongens en meisjes. 

Vanaf 18h30: leerlingen geboren in 2013-2014-2015 (6 reeksen): 200 meter (100 meter met voorloper) 

Vanaf 18h50: leerlingen geboren in 2011-2012 (4 reeksen) : 400 meter (200 meter met voorloper) 

Vanaf 19h05: G-loop voor jongens en meisjes van diverse leeftijden: 400 meter 

Vanaf 19h10: leerlingen geboren in 2009-2010 (4 reeksen): 800 meter (300 meter met voorloper) 

Vanaf 19h35: leerlingen geboren in 2007-2008 (4 reeksen): 1000 meter (300 meter met voorloper) 

Vanaf 20h00: 1e en 2e middelbaar geboren in 2005-2006 (4 reeksen): 1200 meter 

 Wij vragen een kleine deelname in de onkosten, namelijk 1 euro per kind.  

 Voor de eerste drie plaatsen van elke reeks is er een medaille voorzien, vanwege “Moev”.  

 Elk kind krijgt ook een gezonde versnapering en een gratis zwembeurt van Centerparcs Vossemeren. 

Wij hopen dat jullie als directie en turnleerkrachten, ook dit jaar willen meewerken en jullie deelname als school  

bevestigen. 

 Dit kan door per mail te antwoorden (ook als jullie niet mee doen) aan theo.mannaerts1@telenet.be , 

tegen ten laatste vrijdag 15 maart.  Het zou handig zijn als we 1 contactpersoon hebben per school. 

 Jullie krijgen dan, verdere info en een Excel-sheet toegestuurd om de kinderen in te schrijven.  

 Wij maken deelnemerskaartjes aan voor alle kinderen  met naam, geboortejaar, reeks en loopafstand. 

Deze kaartjes bezorgen wij in de laatste week voor de Lenteloop. 

Ook op de dag zelf is er, voor de laatkomers, nog gelegenheid tot inschrijven op het secretariaat aan de piste. Als 

er nog vragen zijn dan horen wij het graag.  

  

Alvast bedankt voor jullie medewerking, namens het Dalo-bestuur. 

Groeten Theo Mannaerts 


