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weg/veld kalender 2019 (versie 31 oktober 2018)

5 januari wallenloop Av’56

6 januari scheidsrechtersloop dyn/covs

12 januari delta cross delta sport

26 januari scheldesportcross scheldesport

3 februari ZK Halve marathion wielingen

9 februari grevelingencross flakkee

16 februari zwaartste tien delta sport

16 februari 25 km Scheldeloop scheldesport

24 februari 3
e
 natuurloop moto beach wielingen

2 maart scheldesportloop scheldesport

2 maart kustcross dynamica

4 maart voorjaarsvakantie 1 week

9 maart clubcross dynamica

9 maart pannenkoekenloop delta sport

9 maart krokusloop rkhav

10 maart 4
e
 natuurloop de Zeemeeuw wielingen

16 maart massaloop dynamica

30 maart 25 km van Hulst rkhav

6 april oosterscheldeloop Av’56

7 april marathon rotterdam overig

12 april oranjemuidenloop dyn/or.arnemuiden

13 april marathon zws vlaanderen mar. Zws vl

21/22 april pasen

23 april begin meivakantie 2 weken

27 april koningsloop wielingen

27 april omloop menheerse flakkee

28 april zwaakse weel Av’56

11 mei zwemloop koewacht rkhav

11 mei meidoornloop Av’56

19 mei ½ renesse overig

4 juni sasloop Av’56

7 juni zlm don loop dynamica

9/10 juni pinksteren

14 juni schellachloop dynamica

14 of 21 juni Midzomer 10 miles delta sport

21 juni griffioenloop overig

28 juni gaperloop gonzales

2 juli 1
e
  zomerloop boulevardloop wielingen

3 juli stratenloop zoutelande dynamica

8 juli begin zomervakantie 6 weken

9 juli 2
e
 zomerloop cadzand wielingen

10 juli sportvisserloop Av’56

16 juli 3
e
 zomerloop retranchement wielingen

17 juli stratenloop westkapelle dynamica

23 juli 4
e
 zomerloop groede wielingen

24 juli ovbh loop delta sport

30 juli 5
e
 zomerloop nieuwvliet wielingen

31 juli boulevardloop dynamica

6 augustus 6
e
 zomerloop zuidzande wielingen
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9 augustus bloemfontein strandloop flakkee

10 augustus 15 Wolfaartsdijk Av’56

24 augustus hyundai halve marathon delta sport

28 augustus kreekloop scheldesport

1 september Tilburg 10 miles overig

7 september kustloop overig

13 september wea stadsloop Av’56

15 september dwars door de zwingeul wielingen

21 september tielemanloop flakkee

22 september dam tot dam loop overig

28 september 10 miles scheldesport

4 oktober ladiesrun st. marathon

5 oktober kustmarathon st. marathon

5 òktober clingse bosloop rkhav

6 oktober singelloop breda overig

12 oktober begin herfstvakantie 1 week

12 oktober poelbosloop Av’56

19 oktober singelloop dynamica

20 oktober marathon amsterdam overig

2 november moerschanscross rkhav

9 november mosselloop delta sport

10 november 1
e
 natuurloop zeeumeeuw wielingen

16 november hobbeldebobbel dynamica

17 november zevenheuvelenloop overig

23 november elderschanscross wielingen

24 november zakloop Av’56

24 november warandaloop tilburg overig

7 december inkelcross Av’56

8 december jules unlimitid wielingen

14 december ½ marathon scheldesport

8 of 15 december stratenloop flakkee

26 december kerstloop dynamica

31 december oliebollenloop Av’56

31 december tankloop dynamica

31 december sylvestercross wielingen

25 Jan 2020 scheldesportcross scheldesport
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