H O L S B E E K- P L E I N

BIERLOOP
10 AUGUSTUS 2019
4 . 7 . 14 KM

15u Kinderreeksen
16u Jogging
Feesttent achter

Jeugdhuis Tveldeke
Klein Langeveld 30
KAPSALON LUC
INLICHTINGEN:
www.bierloop.be
jan.damen@telenet.be
0472 45 65 64

AD DELHAIZE HOLSBEEK | DANONE
EN-GA-GED? | GO FRESH
BROUWERIJ BROEDER JACOB
FIETSGARAGE KAREL | FIORELLI
RUNNING CENTER LEUVEN
VBS HOLSBEEK-PLEIN

Voorinschrijving
Via de website www.bierloop.be. Het kost je dan maar €4 (ter plaatse €6 - Sportaleden €5) en je hebt je nummer in een wip.

De Plein
Afrit 20 Kessel-lo/Wilsele-Putkapel van de E314, richting Holsbeek.
Parking in een weiland in Langeveld, op 300 m van het vertrekpunt.
Bus 2 of 310 vanuit Leuven-station (4 km).

Praktische informatie
De start is om 16u stipt, voor jeugdhuis Tveldeke.
Inschrijving in de tent, tasbewaring in de parochiezaal. Kleed- en wasruimte is er in
de verpakte fietsenparking van de school.

Reeksen kinderen
De kinderen (€1) lopen al om 15u, in 4 reeksen: 0-6, 7-8, 9–10, 11-12 jaar.

Volwassenen
3,4 km 2 rondes van 1.700 m met slechts één kleine helling
7 km 1 ronde van 7.250 meter, met 2 flinke hellingen
		 drankpost na 3 km boven op de berg en eentje beneden
14 km

2 grote rondes

Er is een grote fles bier voor iedere deelnemer, een extra grote fles voor de eerste
drie van iedere afstand en een uitgebreide aanwezigheidstombola met een mooie
fiets als hoofdprijs. (Dit jaar dus geen prijzen per reeksen meer: dat duurde te lang.)
Podium voor de eerste drie van iedere afstand om 18u. De uitslag vind je op de
website, dezelfde avond nog.

Bart Kaëll
De Bierloop is een deel van de kermis: men loopt dwars door de grote, nieuwe feesttent en de aankomst is aan de toog. ‘s Avonds, na de jogging, is er een gratis optreden
van Bart Kaëll.
Onze grootste troef blijft evenwel dat prachtig, uitgesproken parcours: driekwart
door het bos, een stevige klim, een snelle afdaling en toch voor iedereen haalbaar.

Tot 10 augustus !
Jan Damen
0472 45 65 64 | jan.damen@telenet.be | www.bierloop.be

