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Naam Organisatie
6 januari wallenloop av56
7 januari scheidsrechtersloop dynamica

13 januari delta cross delta sport
27 januari zwemloop dynamica
27 januari scheldesportcross scheldesport

4 februari ZK halve marathon wielingen
10 februari grevelingencross flakkee
17 februari zwaarste tien delta sport
17 februari 25 km scheldeloop[ schsp/dow
25 februari 3e natuurloop wielingen

3 maart kustcross dynamica
3 maart scheldesportloop scheldesport

10 maart krokusloop rkhav
10 maart clubcross dynamica
10 maart pannekoekenmolenloop delta sport
11 maart 4e natuurloop wielingen
17 maart massaloop dynamica
24 maart ronde van bru delta sport
31 maart 25 km van hulst rkhav

7 april oosterscheldeloop av56
20 april oranjemuidenloop dynamica
22 april zwaakse weelloop roparunteam
27 april omloop van menheerse flakkee
28 april Ropakustrun Ropakustrunners
28 april zwemloop rkhav
12 mei meidoornloop av56
16 mei door zwinloop wielingen
18 mei zlm don loop dynamica
25 mei schellachloop dynamica
27 mei halve van renesse sportprom

1 juni griffioenloop dynamica
5 juni sasloop av56
8 juni gaperloop gonzales

15 juni lepraloop dynamica
3 juli 1e zomerloop wielingen
4 juli stratenloop zoutelande dynamica

10 juli 2e zomerloop wielingen
11 juli sportvisserloop av56
17 juli 3e zomerloop wielingen

18 juli stratenloop westkapelle dynamica

24 juli 4e zomerloop wielingen
25 juli ovbh loop delta sport
27 juli Noormannenloop Noormannen
31 juli 5e zomerloop wielingen

1 augustus boulevardloop dynamica
3 augustus bloemfontein strandloop flakkee
7 augustus 6e zomerloop wielingen

24 augustus kapelse dag ???
25 augustus hyundai halve marathon delta sport
29 augustus kreekloop scheldesport

1 september kustloop vrouwenpolder
14 september wea stadsloop av56

Datum
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15 september tielemanloop flakkee
22 september marathon tholen
23 september kraayertloop
29 september 10miles philippine scheldesport

5 oktober ladys run st.mar
6 oktober clingse bosloop rkhav
6 oktober kustmarathon st.mar

13 oktober poelbosloop av56
14 oktober marathon amsterdam
20 oktober singelloop dynamica
28 oktober marathon brabant

3 november moerschanscross rkhav
4 november trail by the sea sport prom

10 november mosselloop delta sport
11 november 1e natuurloop wielingen
17 november hobbeldebobbelloop dynamica
24 november elderschanscross wielingen
25 november zakloop av56

1 of 8 december inkelcross av56
8 december ½ marathon scheldesport
9 december jule unlimitid trail wielingen

15 december pallandtloop flakkee
26 december kerstloop dynamica
29 december eindejaarscross axel scheldesport
31 december oliebollenloop av56
31 december tankloop dynamica
31 december 2e natuurloop wielingen
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