
1 Een event van het type ‘veldloop’ aanmaken 

1.1 Het veldloopterrein toevoegen 
Mocht je, bij het ingeven van de terreinen van je club, het veldloopterrein nog niet ingegeven 

hebben, dan raden we je aan om dit te doen vooraleer je de veldloop aanvraagt. 

Het terrein bijvoegen doe je in het tabblad ‘terreinen’ 

 

Hier vul je zeker in: 

- Terrein naam 

- Type (is in dit geval veldloopparcours) 

- Vereniging 

- adresgegevens 

  



1.2 De event gegevens invoeren 
a. Klik in het tabblad EVENTS- INFORMATIE op ‘NIEUW’ 

 

b. Geef de gevraagde gegevens in: 

 Naam: naam die je aan je veldloop wil geven 

 Begin: geplande datum 

 Einde: geplande datum (meestal dezelfde als voor begin) 

 Type meeting: veldlopen 

 Soort: voor de meeste clubs zal dit ‘gewone veldloop’ zijn. Voor de organisatoren van 

een crosscup wordt dit uiteraard ‘crosscup’ 

  



c. Vervolledig eventueel de gegevens 

 

 
 Terrein  

 Verantwoordelijke 

 Bijkomende informatie: beginuur, prijs toeschouwer, ….. 

  



1.3 De disciplines (of proeven) ingeven 
Om de proeven (voor welke categorie’s wordt een veldloop georganiseerd) in te geven is er beslist 

om, voor de veldlopen waar geen voorinschrijving vereist is, het tabblad ‘discipline’ niet te gebruiken. 

 

De VAL heeft er voor gekozen om een ‘template’ te voorzien in het tabblad ‘openbare bijlage’ waarin 

de organisator niet alleen de categorie kan ingeven, maar ook het tijdsschema en de afstand. Deze is 

te vinden als een xlsx document met de naam ‘programma veldloop’. 

Het is dan ook de bedoeling dat de organisator van een veldloop een bestand aanmaakt, gebruik 

makend van deze template, en dat deze als bijlage bijgevoegd wordt bij de veldloop 

Als bijlage bij dit document vind je een voorbeeld van hoe de veldloop informatie er zou kunnen 

uitzien. 

Voor kampioenschappen met voorinschrijving zal de VAL er voor zorgen dat de disciplines wel 

ingevuld zijn, zodat de clubs hun voorinschrijving kunnen doen zoals voor andere 

kampioenschappen. 

Heb je het informatieblad van je veldloop ingevuld, en heb je het programma als bijlage bijgevoegd, 

dan heb je je veldloop volledig ingevuld.

X 



Bijlage: voorbeeld van een ingevulde veldloopfiche 

Uur Categorie Afstand (zonder "m") 

12u15 G-loop 0 

12u30 1ste jaars Benjamin Meisjes 760 

12u35 2de jaars Benajmin Meisjes 760 

12u40 1ste jaars Benjamin Jongens 760 

12u45 2de jaars Benajmin Jongens 760 

12u50 1ste jaars Pupil Meisjes 1000 

12u55 2de jaars Pupil Meisjes 1000 

13u00 1ste jaars Pupil Jongens 1000 

13u05 2de jaars Pupil Jongens 1000 

13u10 1ste jaars Miniem Meisjes 1530 

13u17 2de jaars Miniem Meisjes 1530 

13u24 1ste jaars Miniem Jongens 1530 

13u31 2de jaars Miniem Jongens 1530 

13u38 Cadet Meisjes 2300 

13u48 Cadet Jongens 2830 

14u00 Scholier Meisjes 3270 

14u13 Scholier Jongens 4730 

14u30 Junior Meisjes 5500 

14u30 Senior Dames 5500 

14u30 Master Dames 5500 

15u00 Senior Heren 9230 

15u35 Junior Jongens 6230 

15u35 Master 35 - 45 Heren 6230 

16u00 Master 50+ Heren 5500 

 

 


