
 

 
 

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN MBT 24 UREN- LOOP VAN OUDENAARDE 
 

Het evenement de "24urenvanoudenaarde" gaat door  op 5 en 6 oktober 2019 in het 
centrum van  Oudenaarde : de tent en kinderdorp bevinden zich dit jaar opnieuw op de 
Markt.    

!!! Officiële start van de 24 uren-loop dit jaar om 17u00 !!! 
 
De sportzaal van Bernardus is opnieuw een centraal punt voor de lopers ( inschrijving, 

verzamelplaats, douches, warme dranken, broodjes … ). 
Voor ons parcours verwijs ik naar het plannetje op de website (weldra );  we lopen via 
meinaert opnieuw door de scholen van Bernardus, door de hoogstraat en rond de Markt   ( 
= +/- 1100 m.)   
De start zal gegeven worden aan de startboog op het parcours ( ter hoogte van de Zalm )  
Ons secretariaat zal gevestigd worden in het Zakske ( straatje dicht bij C.R.V.V.)  
 
De QUIZ  en het ONTBIJT   zullen  doorgaan in de resto van BernardusTechnicum 
 
 

1) U als teamleider of uw afgevaardigde, wordt verwacht op zaterdag 5 oktober vanaf 15u00 
aan de inschrijvingstafel in de turnzaal van het Bernarduscollege  – Meinaert ( via 
Tacambaroplein ) .  

 
2) Inkom via de parking achterkant college; Neringstraat te Oudenaarde. Daar is ruime 

parking voorzien voor de deelnemers  
 

3) De teamleider ontvangt een omslag met daarin : het uniek rug-of buiknummer van de 
ploeg, de chip die registreert hoeveel rondes er gelopen en/of gewandeld worden alsook 
voor elke deelnemer een polsband en voor elke deelnemer een pakketbon. 
!!! ( gelieve er ook op toe te zien dat op zondag alle borstnummers en alle 
registratiestokken aan de organisatie van de 24 uren van Oudenaarde teruggegeven 
worden ) !!  

  
4) De teamleider staat zelf in voor de verdeling hiervan onder zijn teamgenoten.  

 
5) De verplichte polsband geeft toegang tot het parcours van de 24U-loop en tot de turnzaal 

waar voor iedere ploeg een aparte lokatie voorzien is. Ter plaatse zijn WC’s en douches !  
De toiletten op de markt zijn ook gratis voor deelnemers met polsband !!!  Er zijn toiletten 
voor rolstoelgebruikers voorzien 

 
6) De pakketbon kan gedurende de 24uren ingewisseld worden voor een pakketje bestaande 

uit een  appel, frisdrank, bon voor 1 belegd broodje, warme drank ( soep, koffie of 
chocomelk) ( te nuttigen in de sportzaal van Bernarduscollege)  alsook  een bon voor een 
BBQ-worst ( te verkrijgen op de markt   ).  

 
7) De borstnummers moeten goed zichtbaar bevestigd worden op de borst met zelf 

meegebrachte veiligheidsspelden !  
 



 
 
8) Wij, de organisatie plus teamleiders en zoveel mogelijk lopers en wandelaars starten 

stipt om 16u45 in optocht voor een kennismakingsronde van het parcours  : 
SAMENKOMST AAN DE startBOOG. Samen met een fanfare, het bestuur en alle ploegen 
verkennen we dan het parcours. Het officiële startsein wordt dan gegeven om 17 u 00 
door de peters en meter van de 24-loop.  

 
9) De verantwoordelijken van de 24u staan in voor het bijhouden van de gelopen of 

gewandelde ronden alsook voor de correcte afwisseling. De teamleider zelf staat in voor de 
schikking van zijn lopers of wandelaars gedurende 24uur.  

 
10) De 24uren –loop eindigt op zondag 7 oktober om 17u00. Aansluitend wordt een laatste 

ronde gewandeld onder begeleiding van fanfare, peters en meter, het  bestuur en vooral 
zoveel mogelijk deelnemers.  
Dit jaar zal het evenement afgesloten worden de slotceremonie rond 18.00. Er wordt dan 
hulde gebracht aan alle deelnemende ploegen en wordt de totaal bijeengelopen som 
bekend gemaakt die aan de goede doelen overhandigd zal worden, dit alles onder leiding 
van Donaat Deriemaecker.  
Aan de teamverantwoordelijke of zijn afgevaardigde wordt een aandenken overhandigd en 
de deelnemende ploeg wordt vermeld ( later worden de afgelegde rondes gepubliceerd op 
de website) 
 

11) Het Bernarduscollege sluit om 20 u 30 zijn deuren !!!!   
 
 

MET DANK VOOR JULLIE INZET EN JULLIE DEELNAME !!!! 
Zonder teamverantwoordelijken kan de 24uren-loop niet georganiseerd worden…  
U mag later van ons een uitnodiging ontvangen op de uitreiking van de cheques 

aan de goede doelen  
 

BEDANKT  
 

de 24 uren van Oudenaarde VZW 


