Wintercriterium 2016-2017.

Best loper,

Wij zijn weer blij dat we samen met onze partners JRC, Geert en Leen, ex.FBFC en JMT het
wintercriterium kunnen organiseren. Door het afhaken van CACE Tervuren, en FBFC zijn we op zoek
gegaan naar een oplossing en die hebben we ook gevonden. Toch nog dank aan Marc en Rudy voor
de jarenlange inzet. Het was steeds een zeer plezante uitstap.

Praktische Info:

Inschrijvingen:
Inschrijven voor het ganse wintercriterium kan via volgende link
Criterium: https://goo.gl/forms/rpDtgQa2Gc0UlKcb2
Overschrijving van €25 op rekeningnr. BE95 9731 02333 7458 met vermelding van je naam en dit ten
laatste op woensdag 19 oktober 2016.
Inschrijven per loop is ook een optie en dit tot iedere woensdag voor de loop met overschrijving van
€6 op rekeningnr. BE95 9731 02333 7458 met vermelding van je naam. De link om in te schrijven vind
je op de Nuclea website www.nuclea.be onder secties, atletiek, wintercriterium 2016-2016 of via
deze link: http://www.nuclea.be/nl/Secties/Atletiek

Voor JRC kan het via : https://goo.gl/forms/008evSdGxos9XAC92
Voor Flurky kan het via : https://goo.gl/forms/WgvYwU5MZs5Y9ahc2
Voor Prinsenpark ex-FBFC kan het via: https://goo.gl/forms/fENPa1diPaIa5L9u1

Nuclea Sportclub bereikbaarheid:
De Sportclub is bereikbaar via Geel-Sas 7-privé weg naast kanaal of via Dessel-BoeretangsedreefGravenstraat-brug over. Via Mol Achterbos is er GEEN doorgang meer.

JRC-Geel:
De eerste loop gaat door in de bossen rond JRC-Geel Retieseweg 111, 2440 Geel (het vroegere
IRMM). De start is voorzien om 15u00. We verzamelen voor de start aan JRC waar de nummers
uitgedeeld worden. Na het lopen kan je douchen in de Nuclea Sportclub en genieten van pistoletjes
en een koffiekoek.

Nuclea-Flurky:
Deze loop werd toegevoegd aan het programma. Het is een mooi en pittig parcours, voorzien van
enkele heuvels en mulle zand, in de bossen rond het voetbalterrein van SV Flurky, Gooreersels 2400
Mol. We verzamelen aan het voetbalterrein waar de nummers uitgedeeld worden. Lopers die nog
wat meer kilometers in de benen aankunnen, verzamelen om 14u15 aan de Nuclea sportclub. We
lopen dan in groep naar de start ( +/- 4 km). Na het lopen is er gelegenheid tot douchen in de
Sportclub, waar de pistoletjes en koffiekoek klaarstaan. Je kan best met de wagen via de golfclub
naar de Sportclub rijden.

Nuclea-ex-FBFC:
Deze loop is een vaste waarde in een nieuwe verpakking. Een snel parcours in het Prinsenpark
Kastelsedijk 5, 2470 Retie. We verzamelen aan het toegangsgebouw waar de nummers bedeeld
worden. De kilometervreters verzamelen om 14u15 aan de Nuclea sportclub en lopen in groep naar
de start (+/- 6 km). Na het lopen kan je douchen in de Sportclub waar pistoletjes en een koffiekoek
aangeboden worden.

JMT-Mol:
De naam van de organisatie is veranderd maar de kwaliteit integendeel. De loop gaat door in de
bossen van de Galbergen Voetbalterrein Speelpleinstraat, 2400 Mol. Het is een mooi parcours met
voor ieder wat wils, bospaden, heuveltjes, single track,…maar toch nog snel. We verzamelen aan het
voetbalveld waar de nummers bedeeld worden. Degenen, die wat extra kilometers in de benen
willen hebben, verzamelen om 14u15 aan de Sporthal Den Uyt in Mol. Van daaruit lopen we in groep
naar de start (+/- 5 km). Na het lopen kan je douchen in de Sporthal Den Uyt, waar de pistoletjes en
koffiekoek uitgedeeld worden.

NUCLEA:
Als afsluiter dit jaar is er de vertrouwde loop in de buurt van de Sportclub, Boeretang 200, 2400 Mol.
Een vrij pittige en uitdagende loop die start op de atletiekpiste en dan verder loopt rond de
zwemvijver. De start is om 15u00. We verzamelen voor de start op de atletiekpiste om het nummer
in ontvangst te nemen. Na het lopen is er mogelijkheid tot douchen in de Nuclea Sportclub waar je
kan genieten van pistoletjes en een koffiekoek. Na deze loop worden de geschenken van het
regelmatigheidscriterium uitgedeeld. Wie deelneemt aan 4 van de 5 lopen krijgt een mooi geschenk.
Indien je niet aanwezig kan zijn op de uitreiking mag je een vervanger aanduiden om je geschenk aan
te nemen. Achteraf kan het afgehaald worden op het Nuclea secretariaat. Best vooraf even contact
opnemen. Het Nuclea-secretariaat is elke werkdag geopend van 11.00 uur tot 12.30 uur en van 15.30
uur tot 17.00 uur. Contactpersoon is Els Jansen: info@nuclea.be - Boeretang 200, 2400 MOL. - Tel:
014 33 20 21.

Extra Info:
Voor up-to-date info, uitslagen, foto’s,….kan je terecht op onze website:
http://www.nuclea.be/nl/Secties/Atletiek
Indien er nog vragen zijn, mag je deze mailen aan atletiek@nuclea.be of contact opnemen met Guy
Mariën op het nummer 014/332967.

Sportieve groeten
Nuclea Atletiek
Guy ,Pieter, Pepijn, Annik en Ivo

