
 
 
 
 

Inschrijvingsformulier  (INVULLEN IN DRUKLETTERS ) 

Voornaam: Familienaam: 

Straat: Huisnummer: 

Postcode: Gemeente/stad: 

Land: 

Telefoon: E-mail: 

Club: Bedrijf:                                                         School: 

 
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)    Leeftijd op wedstrijddag 
 

__ __ / __ __ / __ __ __ __    __  __ jaar       □ man (°)       □ vrouw (°) 

             (°) duid aan wat van toepassing is en  
                  schrap het overige 
Enkel in te vullen bij kind-(groot)ouderloop: 
 
Naam kind:      Leeftijd kind: 

 

Schrijft in voor: (°) Duid de wedstrijd aan waaraan je deelneemt (door te omcirkelen) en schrap de overige

Kind-(groot)ouderloop 610 m (t.e.m. 6 jaar): 5 euro  
 
Jeugdloop 1220 m (7 t.e.m. 12 jaar): 5 euro  
 
Gebr. Mestdagh jogging 5 km: 7 euro 
 

Decathlon run 10 km: 9 euro 

streeftijd dames  

 cat. -35 jaar (< 45 min) (*)  

 cat. 35 - 49 jaar (< 45 min) (*)  

 cat. 50 jaar en meer (< 53 min) (*)  

streeftijd heren  

 cat. -40 jaar (< 36 min) (*)  

 cat. 40 - 54 jaar (< 38 min) (*)  

 cat. 55 jaar en meer (< 47 min) (*)  

Drukkerij Jacobs halve marathon: 11 euro 

streeftijd dames  

 cat. -35 jaar (< 1u37 min) (*)  

 cat. 35 - 49 jaar (< 1u37 min) (*)  

 cat. 50 jaar en meer (< 1u44 min) (*)  

streeftijd heren  

 cat. -40 jaar (< 1u23 min) (*)  

 cat. 40 - 54 jaar (< 1u25 min) (*)  

 cat. 55 jaar en meer (< 1u36 min.) (*)  

 

Vóór 11 april 2019 opsturen van het 

inschrijvingsformulier naar Run4You vzw, p/a 

Toon Van Acker, Baliebrugstraat 25, 8020 

Ruddervoorde  

of mailen naar  info@run4you.be  

betaling op rekeningnummer:  

BE73 7370 4244 8960 met vermelding van naam 

deelnemer en loopwedstrijd. 

De inschrijving wordt pas aanvaard na 
ontvangst van het formulier en betaling van het 

inschrijvingsgeld.  
 

De ingeschrevene verklaart dat zij/hij in een 

goede gezondheid en in voldoende fysieke 

conditie verkeert om deel te nemen aan één van 

de wedstrijden. 

Datum & handtekening  

 

Info  

www.run4you.be - info@run4you.be  

Toon Van Acker: 0474/65 66 05  

Luc Masyn: 0486/69 07 41  

facebook.com/DammeBruggeDamme  

(*) Enkel aanduiden als streeftijd gehaald wordt (met deze streeftijd heb je recht op een plaats in het startvak 

vooraan)  

 Ik ga ermee akkoord dat mijn familienaam, voornaam, leeftijdscategorie, woonplaats, borstnummer en tijd 

opgenomen worden in de beschikbare inschrijvings- en uitslagenlijst. 

DAMME-BRUGGE-DAMME VOORINSCHRIJVINGEN 

DOORSTUREN VóóR 11 APRIL 2019 
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