TECHNISCH LOOPREGLEMENT
NACHT VAN LOON OP ZAND 2020
De deelnemers aan de Nacht van Loon op Zand dienen zich te houden
aan de regels van het (snel)wandelen. Deelnemers die in de fout gaan en
door hun manier van lopen voordeel halen uit hun foutieve loopstijl
krijgen van de scheidsrechter een gele kaart, die aan de betreffende
deelnemer zal worden getoond. Per scheidsrechter wordt eerst een gele
kaart uitgedeeld. Als er geen verbetering optreedt wordt deze kaart
omgezet in een rode kaart. Nadat een scheidsrechter de eerste gele kaart
heeft omgezet naar een rode kaart, is er voor de volgende overtreding
geen waarschuwing maar ontvangt men meteen rood. Heeft men een
rode kaart, dan wordt dit kenbaar gemaakt via een strafbord bij de
finishlijn. De deelnemer krijgt dan bij doorkomst een stopteken en een
tijdstraf van 5 minuten, in een speciaal vak! In deze periode is
verzorging of medische zorg niet toegestaan! Blijft betreffende loper in
de fout gaan dan komt bij een 2e rode kaart een tijdstraf van 10 minuten
en bij een 3e rode kaart een tijdstraf van 15 minuten.
Maakt men het zo bont dat er ook een 4e rode kaart aan te pas komt dan
dient men de wedstrijd te verlaten.
Bij overtreding in een laat stadium kan direct een rode kaart getrokken
worden, wat een tijdstraf ten gevolgen heeft! Zelfs na de finish
deelnemers kunnen scheidsrechters nog straftijd toekennen.
Bij het gelijk finishen van winnaars tellen deze niet mee voor de totaal
klassering van de wisselbokaal.
Lopers die met opzet het parcours verlaten, worden meteen van verdere
deelname uitgesloten!
Wij hopen van deze maatregelen geen gebruik te hoeven maken.
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Hierbij nodigt de wandelsportvereniging
HART VAN BRABANT
U uit tot deelneming aan onze

43e NACHT VAN LOON OP ZAND
Het sfeervolle Loon op Zand zal van 17 op 18 april 2021 weer het
sportieve betreffende wandelen strijdtoneel zijn met een prestatietocht
over 15 uur waarin een minimum afstand gewandeld moet worden van:
80 kilometer.
Nadat het startschot gelost is hopen wij dat elke deelnemer zijn einddoel
zal bereiken en dat deze voortreffelijke tocht een herinnering mag zijn
zodat hij in de toekomst terugkeert naar Loon op Zand.
Dit kan zijn om te recreëren of deel te nemen aan een van de volgende
Nacht van Loon op Zand evenementen. Wij als wsv Hart Van Brabant
zullen in ieder geval ons best doen om U in staat te stellen dit te
bereiken, dit doen samen een goede organisatie, de volledige
medewerking de Wetering, een 100-tal sponsors en de gehele Loonse
bevolking.
Wij als organisatie hopen daarom op een grote opkomst van deelnemer
aan de 15 uur van Loon op Zand en onze recreatietocht over 10 of 20
kilometer die op de zaterdagavond van start gaat vanaf 21:00 en waar tot
zondag morgen 9.00 uur gestart kan worden voor de laatste 10 km…
Als het weer meewerkt zal het weer een groot feest worden.

Heeft u nog vragen dan kunt u altijd bellen of mailen:
0416-362858 of leermakers. ad@gmail.com

Zien wij U ook op 18 april 2021 ?

Parkoersbeschrijving
NACHT VAN LOON OP ZAND 2020
Men start vanuit de sportzaal van “de Wetering” en begint aan de
2 kleine rondes van 1343 meter.
Hierna beginnen we aan de grote rondes van 4557 meter
Je komt dus eerst 2x langs start/finish.
Zondagmorgen na 11.00 uur gaat men weer over op de kleine rondes.
van 1343 meter. Deze zijn dezelfde als de startrondes! Bij het
start/finishpunt ontvangt men bij het opgaan van de kleine rondes een
merkteken op je startnummer voor herkenning tijdwaarneming van de
kleine aflooprondes.
De laatste ronde ingegaan voor 12.00 uur, mag worden afgemaakt.
Deze ronde telt, indien men hem voor 12.15 uur beëindigt, mee in het
klassement. Het gehele parkoers is gepeild.
Voor hen die willen weten wat hun gelopen afstand is er een scherm bij
start/finish met daarop de gelopen afstand, tijd en het aantal gelopen
rondes.
Mocht men twijfels hebben betreffende de afstand of de tijd laat het
controleren bij de controlepost nabij de finish.
Het te lopen tempo is vrij, hardlopen is niet toegestaan, dit heeft
uitsluiting tot gevolg.
Dit geldt eveneens voor hen die van het parcours afwijken.

Wandelboekjes:
Voor de wandelboekjes ontvangt men een inlegvel en stempelafdruk.
Voor deelnemers met 105 km. of meer de stempel long Distance
Walker. Voor de deelnemers van 80 km. of meer de stempel voor de
Kennedywalker.
Prijsuitreiking :
Deze vindt ongeveer 15 minuten na de individuele finish (indien men
stopt na 80 km) plaats in de zaal van ontmoetingscentrum "de
Wetering". Voor deelnemers welke de 15 uur volmaken is deze om ca.
15 minuten na de finish van de laatste deelnemer. Reclamatie op de
uitslag kan UITSLUITEND SCHRIFTELIJK geschieden.
Bereikbaarheid :
Het Weteringplein 1 in Loon op Zand is met openbaar vervoer vanuit
Tilburg en 's Hertogenbosch per B.B.A. lijn 136 en 137 bereikbaar.
Slotbepaling :
Voor eventuele inlichtingen betreffende de Nacht van Loon op Zand
tochtcoördinatie w.s.v. Hart van Brabant,
Ruimtevaartstraat 7 5175 BK Loon op Zand
Tel. 0416-362858 of tel.nr. 0416 – 362246 leermakers.ad@gmail.com
Bij inschrijving gaat men akkoord met de reglementen. In alle gevallen
waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
Winnaars Nacht van Loon op Zand 2020:
Fien van Gompel Wisselbokaal
Heren 15 uur:
Edwin van de Wijngaarden
GlasGarage Tilburg Wisselbokaal
Dames 15 uur:
Gertrude Achterberg
AC-ML autocentrum Wissel bokaal
Heren 80 km.:
Edwin van de Wijngaarden
Lady First Jack van Lier Wissel bokaal
Dames 80 km.:
Wilma Driessen
Wetering debutantenbokaal
80 km.:
Edwin van de Wijngaarden
Gemeente Loon op Zand promotiebokaal en
Coby Ad Leermakers Plaquette
80 km.:
Gerard van Amelsfoord

128km. 273m.
108 km.642 m.

Algemene gegevens Nacht van Loon op Zand 2021
Organisatie :
Deze is in handen van w.s.v. "Hart van Brabant".
Doelstelling :
Al (snel)wandelend in 15 uur minimaal 80 km afleggen. Dan heeft men
voldaan aan de limiet van de Nacht van Loon op Zand en mag men
stoppen. De organisatie hoopt echter dat vele lopers na 80 km doorlopen
en de 15 uur volmaken. Een ideale kans om jouw eigen kunnen te testen.
Datum :
Op zaterdag 17 april 2021 om 21.00 uur zal het startschot worden gelost
in de sportzaal van het ontmoetingscentrum "de Wetering"
Weteringplein 1 Loon op Zand. 15 uur later, op
zondag 18 april 2020 om 12.00 uur vindt hier ook de finish plaats.
Deelname:
Deze staat open voor iedereen die 16 jaar of ouder is. Wij raden U aan in
het bezit te zijn van een geldige sportkeuring.
Maximaal aantal deelnemers:
Dit jaar laten wij 125 deelnemers van start gaan, inclusief waaronder
ca. 20 buitenlanders. Er is GEEN selectie.
Verzorging :
Door w.s.v. Hart van Brabant zullen op het parcours twee
verzorgingsposten worden ingericht. De verzorging gaat in na 4130
meter. Privéverzorging is alleen toegestaan op de parkeerterreinen bij de
Wetering. Parkeergelegenheid is voorzien op het parkeerterrein
tegenover de Wetering. Desportzaal is als rustgelegenheid de gehele
nacht open. Hier staan alle tassen van de deelnemers.

09:14:33 uur
10:59:48 uur
09:14:33 uur

13:24:27 uur

Douches :
Deze zijn aanwezig in sportzaal "de Wetering".
E.H.B.O. :
De gehele nacht is er een E.H.B.O. + massagepost ingericht in
sportzaal "de Wetering".

Inschrijven:
U dient het inschrijfformulier voor 29 maart 2021 ingevuld aan
onderstaand adres te retourneren:
w.s.v. Hart van Brabant, Nacht van Loon op Zand.
Ruimtevaartstraat 7, 5175 BK Loon op Zand.
Verder dient U het inschrijfgeld over te maken op:
Iban nr. NL24RABO0136715788 bic code: RABONL2U
t.n.v. penningmeester w.s.v. Hart van Brabant
Ruimtevaartstraat 7,
5175 BK Loon op Zand.
O.v.v. Nacht van Loon op Zand 2020.
Dit bedrag is dankzij sponsoring van het bedrijfsleven slechts € 25 p.p.
P.S. Na 15 augustus 2020 wordt het inschrijfgeld verhoogd naar € 35 !
Elke ANDERE betaling wordt door ons niet geaccepteerd!!!
Als aan beide voorwaarden is voldaan, is de inschrijving van de eerste
125 geldig. Mocht U hebben ingeschreven en om wat voor reden dan
ook, niet kunnen deelnemen, meldt het ons dan zo spoedig mogelijk,
zodat wij een collega - wandelaar kunnen laten starten. U ontvangt dan
uw inschrijfgeld terug.
Minimaal afstanden berekening
2 x 1.343 m. + 17 x 4.557 m. = 80.155 m.
2 x 1.343 m. + 16 x 4.557 m. + 4 x 1.343 m. = 80.970 m.
Dineetje
Bij het aanmelden in de zaal ontvangt U een dinerbon. Na uw finish
kunt U deze inwisselen voor het traditionele dinertje bestaande uit soep,
slaatje en ijsje. Deze zijn vanaf 08:30 uur te verkrijgen.
Wil men na de finish als recreatie-estafette-team gezamenlijk mee eten
dan wordt hier een vergoeding van 4 € p/p voor gevraagd.

Prestatie-bokaal :
Ieder die voldoet aan de limiet van 80 km, die dit wenst, een
prestatiebokaal. Tevens krijgt U een diploma met daarop vermeld uw
naam en de gelopen tijd. Hoewel de limiet is gesteld op 80 km hoopt de
organisatie dat U doorloopt en zoveel mogelijk kilometers probeert af te
leggen. Dan ontvangt U naast de bokaal een diploma op naam met de
afgelegde afstand.
Voor diegene die het meest aantal kilometers aflegt in 15 uur is de
speciale: "Piet en Fien van Gompel wisselbokaal" beschikbaar.
Voor de dame met het meest aantal kilometers in 15 uur is de speciale:
"GlasGarage Tilburg wisselbokaal" beschikbaar.
Na 80 km ontvangt de snelste debutant " debutantenbokaal" en de
snelste inwoner van de gemeente Loon op Zand welke deze wisselbeker
nog niet gewonnen heeft de “gemeentelijk promotiebokaal” met de
“Coby en Ad Leermakers plaquette”’.
Voor de snelste man na 80 km. is er de AC-ML autocentrum Wissel
bokaal en voor de snelste vrouw na 80 km. de. Lady First Jack van Lier
Wissel bokaal
Teams :
Er is een mogelijkheid om zich voor de start aan te melden als team. Een
team bestaat minimaal uit 3 personen, maximaal uit 4 personen. Elke
deelnemer mag maar voor één team uitkomen. Het totaaltijd van 3
personen na, per persoon 80 km, bij elkaar opgeteld is de team-tijd. Het
team met de kortste totaaltijd is de winnaar.
En wint de "Moonen attractieverhuur Wisselbokaal".
Teams welke met minder dan 3 personen de 80 km uitlopen worden niet
in de uitslag opgenomen.
Recreatie-estafette-teams:
Een recreatie estafetteteam mag bestaan uit maximaal 15 personen. Een
deelnemer mag meerdere rondes achter elkaar lopen en/of diverse keren
aflossen. Men moet per estafette recreatieteam minimaal 80 kilometer
volbrengen ( meer mag ook ) binnen 15 uur. Zodra de 80 km is
volbracht mag men stoppen maar ook proberen de 15 uur vol te maken.
Als beloning ontvangt het team een Nacht van Loon op Zand bokaal,
verder een speciaal ontworpen oorkonde met daarop de naam van het
team en het behaalde resultaat.

