
Beste deelnemer aan de 6° Hoeselt Run, editie 2022, 
 
Komende zondag 26/6 zal je deelnemen aan de 6e editie van de Atlas Copco Hoeselt Run met ERA 
Connect. Het belooft een ideaal loopweertje te gaan worden. Graag geven we een aantal praktische 
tips mee om uw deelname zo vlot mogelijk te laten verlopen.  
 
Daginschrijvingen 
Er zijn géén daginschrijvingen voor de 10 miles. Als je nog aan 10 miles wilt deelnemen, schrijf je 
online in voor 22/06 23u59 of kom naar 1 van de 3 afhaalmomenten van borstnummers (zie 
hieronder). 
Daginschrijvingen kidsruns : 2 euro, tot een kwartier voor je wedstrijd 
Daginschrijvingen 10 km en 5 km : 12 euro, tot een half uur voor je wedstrijd 
PS: je kan nog steeds voordelig voorinschrijven via www.hoeseltrun.be tot woensdag 22/06 23u59. 
 
Borstnummer afhalen (+ evt extra deelnemers inschrijven) 
Om wachtrijen te vermijden adviseren we ten stelligste om je borstnummer op voorhand af te 
halen in sportcentrum Ter Kommen – Europalaan Hoeselt 

• Donderdag tussen 18u30 en 19u30 

• zaterdag tussen 9u00 en 10u00 

• zaterdag tussen 16u00 en 17u00 
 
Op zondag kan je ook je borstnummer ontvangen aan de stand borstnummers vanaf 9u. 
IN GEEN ENKEL GEVAL MOGEN BORSTNUMMERS DOORGEGEVEN WORDEN AAN ANDERE MENSEN. 
Dit zorgt voor bijzonder vervelende foutieve en oneerlijke uitslagen. Bij problemen kan je je richten 
tot de organisatie info@hoeseltrun.be of 0476/260679. Wil jij je borstnummer overdragen aan een 
ander persoon ? Wees eerlijk en meldt het ons. We schakelen de deelnemer probleemloos om tot 
zaterdagmiddag. 
We werken dit jaar met nieuwe en recupereerbare borstnummers. Opgelet : na de finish is er 
ruimte en tijd om je borstnummer af te nemen en in de daarvoor voorziene dozen te deponeren. 
Hierna ontvang je je medaille en goodiebag. 
 
Programma voor zondag 26 juni 

10u00 : Opening zonneterras, kinderdorp, sponsordorp, foodtrucks,… 
10u30 : Decathlon 10 miles  
12u30 : prijsuitreiking 10 miles 
13u00 : Kidsrun 1000m – 2010 & 2011 
13u20 : Kidsrun 1000m – 2012 & 2013 
13u40 : Kidsrun 700m – 2014 & 2015 
14u00 : Kidsrun 400m – vanaf 2016 
14u45 : 10 km 
16u15 : 5 km  
17u00 : prijsuitreiking 10km & 5km 
 

 

Randanimatie : 
10u00: opening zomerterras  
11u: opening foodtrucks  
Doorlopend en gratis : springkastelen, hindernissenbaan, attractie, kidstattoos,… 
Energy bikes van UCLL (voor jong en oud). Hoeveel energie wek je op met de fiets of trek een sprintje 
tegen de fiets naast jou. 
Gratis sportmassage door de kinesitherapeuten van Educare. 
In de buurt: voetbalkooi, looppiste en speeltuintje 

http://www.hoeseltrun.be/
mailto:info@hoeseltrun.be


Parking 
We roepen inwoners van Hoeselt op om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen.  
Fietsen kunnen geplaatst worden op de parking tegenover het Gemeenschapscentrum Ter Kommen. 
Auto’s kunnen gratis parkeren op parking Dancing Karrewiel (600 parkeerplaatsen – Zapstraat 
Hoeselt), Carrefour Hoeselt (na 13u), voetbalplein (Bergstraat), Aldi… 
 
Bewaarplaats, douches, kleedkamers en toiletten 
Er is géén bewaakte bewaarplaats voor tassen. In Ter Kommen is er wel een ruimte waar je, 
onbewaakt, een sporttas kan achterlaten. Laat er geen waardevolle spullen in. Op het terrein staat 1 
grote (gratis) toiletwagen voor alle deelnemers en bezoekers. Ook de toiletten in Ter Kommen 
kunnen worden gebruikt. Er zijn kleedkamers/douches voor dames en heren in het sportcentrum. 
 
Start- en aankomst  
Start- en aankomstzone bevinden zich aan sportcentrum Ter Kommen (Europalaan).  
 
Bevoorrading 
Bevoorrading bestaat uit bekertjes water. Bij de bevoorrading aan containerpark kan je naast water 
ook kiezen voor een flesje sportdrank. 
Na het ontvangen van beker of flesje, zal er bij sommige km-borden een “afvaldoos” staan. Gelieve 
jullie flesjes én dopjes daarin te gooien en zeker geen afval in de natuur achter te laten! 
Bevoorrading is als volgt voorzien: 4x op het parcours van de 10 miles (Na ongeveer 3km, 6km, 8,5km 
en 11km), 3x op het parcours van de 10km (Na 3, 6 en 8,5km) en 1x op dat van de 5km (na 3 km). 
 
Goodiebag en medaille 
Na de finish van je wedstrijd ontvang je een unieke herinneringsmedaille en goodiebag, énkel op 
afgifte van je borstnummer. 
 
Opwarming 
Dit kan op de vernieuwde atletiekpiste achter Ter Kommen.  
 
Social media 
Wil jij op voorhand van je trainingen, de dag zelf of na jouw run een foto op Facebook of Instagram 
plaatsen, vergeet zeker niet de hashtag #hoeseltrun. Zowel op Facebook als Instagram kan je ook 
“inchecken” met de locatie “Hoeselt Run”. 
 
Familie en supporters 
We willen een sportieve oproep doen aan familie en supporters van de lopers om het parcours 
zoveel mogelijk vrij te houden. We raden ook af om te fietsen op het parcours om lopers te 
begeleiden (al willen we het ook niet verbieden). Er zijn diverse plaatsen waar u de lopers meermaals 
kan bekijken (voor het parcours : zie www.hoeseltrun.be)   
 
Uitslagen 
We werken met netto tijdmeting. Dat wil zeggen dat je looptijd pas start zodra je over de startlijn 
komt. Ongeacht de plaats waarin je start zal je dus een correcte tijd en rangschikking krijgen. De 
uitslagen kan je LIVE volgen op onze website, pagina uitslagen. We hebben ook diverse 
leeftijdscategorieën. De prijzentabel kan je nu raadplegen op de pagina “parcours & prijzen”. 

Belangrijke waarschuwing : De tijdsregistratiemat registreert jou elke keer als je de 

mat overschrijdt. D.w.z. dat je IN GÉÉN ENKEL GEVAL DE MAT MAG OVERSCHRIJDEN per vergissing 
bij een opwarming of nonchalance.  Meerdere registraties betekenen géén correcte uitslag en dus 

http://www.hoeseltrun.be/


ook geen opname in de klassementen. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid bij 
ongeldige registraties. 
 
Het parcours met de “befaamde” heuveltjes 
1) De Dorpsstraat (5 km, 10 km & 10 miles) – meteen na de start loopt u de 300 meter lange 
Dorpsstraat omhoog. Een eenvoudige opwarmer. 
2) Hardelingen (10 km & 10 miles) – Na het enige stukje onverhard (de oude tramweg) loop je het 
prachtige Hardelingen omhoog. 700 meter duurt deze helling met een gemiddelde stijging van 3% en 
korte piekjes van 8% 
3) De Goosstraat (5 km, 10 km & 10 miles) – langzaam glooiend omhoog.  1% stijging over 1000 
meter. Makkie… 
4) De Zandkuilstraat (5 km, 10 km & 10 miles) – Now we are talking ! 7% omhoog over slechts 200 
meter, vlak voor de finish. 
5) De Overbosstraat (10 miles) – kilometers 14 en 15 van onze 10 miles gaan hellend omhoog. Wie 
daar nog wat in de brandstoftank heeft zitten, maakt het verschil !  
 
We wensen u veel plezier en loopgenot tijdens deze zesde editie van De Hoeselt Run, samen met  
1.600 andere lopers en de vele toeschouwers !  
 


