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38ste editie

.

Kleding voor ieder team!!!
Ook bedrijfskleding

Het totale evenement is mede mogelijk gemaakt door:
Scholengemeenschap De Overlaat | Rendon Onderhoudsgroep
P. van Erp & Zn. | HLB Van Daal & Partners | Heusdense Courant
d’Oultremontcollege | Van Bokhoven groenten & fruit
Van Stokkum Tribunebouw | BAM! Fotografie | Drunen4you 



2

Inhoudsopgave

Sponsors         1.

Voorwoord Commissie Drunense Duinenloop   3.

Voorwoord Anieke Schoondermark, Odorex    3.

Voorwoord burgemeester Willemijn van Hees   4.

Bewijs van inschrijving       4.

Laatste nieuws        4.

Belangrijk         4.

Alle informatie via A-B-C       5.

	 Aflasten	van	het	evenement	 	 	 	 	 5.

 Inschrijving wijzigen, annuleren of overdragen  5.

 Gevonden en verloren voorwerpen    5.

 Inschrijven        5.

 Kleedaccommodatie en garderobe    5.

 Loopshirt voor slechts € 19,50     5.
 
 Gratis loopshirt deelnemers ondernemersloop  5.

Bereikbaarheid        6.

Parcoursen         7.

 Halve marathon (21,1 km)     7.

 10 kilometer        7.

 4,5 kilometer       7.

 1.100 meter        7.

 600 meter        7.

 Parcours        7.

Parkeren         8.

Prijzen         8.

 Jeugdloop 600 meter      8.
 
 Jeugdloop 1.100 meter      8.

 4,5 km (recreatie en wedstrijd)     8.

 10 km (recreatie en wedstrijd)     8.

 Halvemarathonwedstrijd      8.

 Herinnering        8.

Rechts houden        8.

Start en Finish (programma)      8.

Startnummer        8.

Tijdregistratie        9.

Toiletten         9.

Verkeersregelaars        9.

Verzorging langs het parcours      9.

  Bewijs van inschrijving   Alle informatie via A-B-C   Bereikbaarheid   Parcoursen   Parkeren   Prijzen



3

Welkom bij de 38ste editie van de Drunense Duinenloop

Zondag 17 maart hoopt de organisatie meer 
dan 3.000 deelnemers aan de start te verwach-
ten. De afgelopen maanden heeft de commissie 
Drunense Duinenloop haar uiterste best gedaan  
het grootste evenement van Drunen in de ge-
meente Heusden voor te bereiden.

De commissie is trots op haar 250 vrijwilligers 
en de dienstverlenende instanties, die op 
zondag nodig zijn voor de logistiek, voor het 
afzetten van wegen, voor het verzorgen van de 
atleten onderweg en voor het opbouwen en 
afbreken van het parcours. Hopelijk worden 
records gebroken en kunnen we nadien terugkij-
ken op een geslaagd evenement.

Een bijzonder woord van dank aan de commer-
ciële partners, die tot en met 2019 verbonden 
zijn	aan	dit	loopevenement.	Zonder	de	financië-
le en facilitaire ondersteuning van het bedrijfs-
leven en de gemeente Heusden is de Drunense 
Duinenloop niet haalbaar.

Wij wensen iedereen veel succes en loopplezier 
toe op zondag 17 maart a.s.

Commissie Drunense Duinenloop

©	Yuri	Floris	Fotografie	

Voorwoord Anieke Schoondermark, Odorex

Beste lezers,

Wat was de 37ste editie een koude, maar 
geslaagde editie met 2100 deelnemers en 250 
vrijwilligers van de Druinense Duinenloop!

Laten we dit jaar hopen op weer zo’n geslaag-
de editie mét een hoger temperatuurtje, maar 
zonder te transpireren. Odorex Ultra Protect 
zal ervoor zorgen dat iedereen vanuit Royal 
Sanders	een	frisse	start	maakt	en	fris	de	finish	
behaald.

Afgelopen jaar is de 0% parfum lijn van Odorex 
verschenen met de vertrouwde 100% bescher-
ming die je van ons gewend bent, maar dan 
zonder extra toevoegingen van parfum en 
alcohol. Op de achtergrond zijn we voortdurend 
bezig met de ontwikkeling van nieuwe produc-
ten zodat jij nog frisser en zekerder voor de dag 
kunt komen.

Kortom er staan weer veel spannende ontwikke-
lingen op de planning voor 2019.        Bijna net 
zo spannend als het persoonlijke record dat je 
kunt gaan neerzetten tijdens deze 38ste editie. 
Of het nu je eerste deelname wordt of dat het 
een vaste traditie is!

Wij wensen alle deelnemers een frisse deelname 
toe	en	zien	iedereen	graag	aan	de	finish!

Met sportieve groet,

Anieke Schoondermark,
Brandmanager Odorex
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Voorwoord burgemeester Willemijn van Hees

Beste Drunense Duinenloper,

Waarschijnlijk heb je als deelnemer aan de 38ste 
editie van de Drunense Duinenloop al heel wat 
kilometers in de benen. Vele kilometers die je 
genietend van buitenlucht en natuur hebt af-
gelegd. Ook tijdens deze Drunense Duinenloop 
kun je genieten van het natuurschoon dat de 
gemeente Heusden te bieden heeft.

Maar niet alleen jij als deelnemer van de Dru-
nense Duinenloop hebt al veel tijd en energie 
in je voorbereiding gestoken. De organisatie 
heeft er zeker ook al heel wat uurtjes op zitten. 
Onze complimenten en bewondering voor deze 
vereniging die al voor de 38e keer dit sportieve 
evenement tot een succes weet te maken. Voor 
een vereniging is de inzet van vrijwilligers heel 
belangrijk. Het is niet alleen dromen over een 
geslaagd evenement maar het is vooral ook 
doen!

Natuurlijk begrijpen we dat fanatieke hardlopers 
er niet altijd bij stilstaan wat er achter de scher-
men allemaal geregeld moet worden. Dat hoeft 
ook niet want de hardlopers hebben andere 
doelen, zij moeten presteren en een snelle tijd 
neerzetten. Behalve de persoonlijke conditie 
zijn de wedstrijd- en weersomstandigheden 
daarvoor belangrijke voorwaarden.

Op de weersomstandigheden heeft -gelukkig- 
niemand invloed maar de wedstrijdomstandig-
heden zijn bij de Drunense atletiekvereniging 
DAK in zeer goede handen. 
  
Ik wens organisatie, deelnemers en toeschou-
wers veel plezier. 

Willemijn van Hees,
Burgemeester van Heusden

Controleer bij ontvangst van uw 
startnummer of het klopt met het 
startnummer op uw bewijs van 
inschrijving.

Heeft u verdere vragen / opmerkingen 
dan staat het u vrij een mail te sturen 
naar Hille Smit via:

ddl@dakdrunen.nl
of tel. 06 50730050

Belangrijk
Bewijs van inschrijving!

Breng uw bewijs van inschrijving mee naar de 
uitgifte balie.
U ontvangt:

•	 Startnummer met BibTag.
•	 Eventueel besteld loopshirt.
•	 Speldjes.

Laatste nieuws

Voor het laatste nieuws verwijzen wij graag naar 
onze site:
www.drunenseduinenloop.nl
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Alle informatie via A-B-C

Op deze en de volgende pagina’s wordt informatie gegeven over alle aspecten die te maken 
hebben met de Drunense Duinenloop en je deelname. Deze informatie is in A-B-C volgorde 
beschreven. 

Aflasten van het evenement
De Drunense Duinenloop kan door de organisa-
tie worden afgelast indien de weersomstandig-
heden dan wel andere redenen dit vereisen. Op 
dat moment gelden de voorwaarden zoals deze 
op de website staan vermeld. Wij verwijzen u 
graag daarnaar. Ten aanzien van de levering van 
een loopshirt worden afhaaladressen kenbaar 
gemaakt, waar je het shirt op vertoon van de 
bon kunt ophalen. Het inschrijfgeld wordt niet 
geretourneerd. 

Inschrijving wijzigen, annuleren of 
overdagen

2. Onderdeel bij “infobalie” wijzigen 
Periode 14 maart - 17 maart 2019
Wijzigt u de inschrijving na 13 maart 2019, ga 
dan op 17 maart naar de infobalie van het in-
schrijfbureau in ‘De Voorste Venne’, Anton Pieck-
plein 71, 5152 LZ te Drunen. Meldt je daar met 
het huidige startnummer en BibTag en je krijgt 
dan een nieuw startnummer en BibTag voor het 
onderdeel waaraan je wilt deelnemen.
Je krijgt geen geld terug. Als het inschrijfbedrag 
van je nieuwe onderdeel hoger is, betaal je bij.

Ben je verhinderd en wil je annuleren, dan heb je 
twee mogelijkheden:

1. Deelname annuleren
Je kunt je deelname tot en met 16 maart 2019, 
24:00 uur annuleren (datum van poststempel 
geldt) door dit aan te geven per mail naar: 
ddl@dakdrunen.nl.
Je kunt gratis annuleren tot sluiting voorinschrij-
ving, of wel tot en met 18 februari 2019.
Je kunt annuleren tot en met 11 maart 2019 en 
je krijgt de helft van het inschrijfbedrag retour.
Bij annuleren na 11 maart 2019 krijg je geen 
geldbedrag meer terug.
De kosten van een eventueel besteld loopshirt 
worden niet geretouneerd. Een loopshirt kan op 
17 maart of tot 11 april 2019 worden afgehaald. 
Neem hiervoor contact op met 
ddl@dakdrunen.nl.

2. Deelname overdragen
Je kunt je startnummer overdragen aan iemand 
die nog niet is ingeschreven. De oorspronkelijke 
deelnemer is verantwoordelijk voor de over-
dracht van de spullen naar de nieuwe deelne-
mer. Overdragen kan alleen op de wedstrijddag 
in ‘De Voorste Venne’ bij de “infobalie”.
Je gaat met het, van de deelnemer waarvan je de 

Wil je de afstand wijzigen dan zijn er twee moge-
lijkheden:

1. Onderdeel online wijzigen
Periode voor 19 februari 2019,
Schrijf opnieuw in en stuur de bevestiging van je 
vorige (oude) inschrijving naar 
ddl@dakdrunen.nl en wij zorgen ervoor dat je 
voor de oude inschrijving wordt afgemeld.
Het inschrijfgeld van je oude inschrijving storten 
we terug op je rekening.

Periode 19 februari - 13 maart 2019
Schrijf opnieuw in en stuur de bevestiging van je 
vorige (oude) inschrijving naar 
ddl@dakdrunen.nl en wij zorgen ervoor dat je 
voor de oude inschrijving wordt afgemeld.
Je krijgt geen geld terug van uw oude inschrij-
ving als uw inschrijfbedrag van de nieuwe 
inschrijving lager is, maar u betaald bij als het 
inschrijfbedrag van het nieuwe onderdeel hoger 
is.

Gevonden en verloren voorwerpen
Ben	je	na	afloop	iets	kwijt	of	heb	je	iets	gevon-
den? Tot 19 april 2019 bewaren we gevonden 
voorwerpen en kun je mailen naar: info@
drunenseduinenloop.nl om te informeren naar 
verloren voorwerpen of om iets aan te geven 
wat je hebt gevonden of per abuis in je tas had 
zitten bij thuiskomst.

Inschrijven
Na-inschrijven kan online (via PC of mobiel) en 
in De Voorste Venne (zie plattegrond pag. 9). Bij 
een speciaal ingericht inschrijfbureau kun je je 
opgeven voor één van de loopafstanden. 

Voorinschrijven met korting en uw voornaam op 
het startnummer t/m 18 februari 2019. 
Na-inschrijven zonder korting en zonder voor-
naam op startnummer van 
19 februari 2019 t/m 17 maart 2019. 

Kleedaccommodatie en garderobe
In De Voorste Venne is er een mogelijkheid om 
je om te kleden en er is een beperkte garderobe 
aanwezig. De organisatie is niet verantwoorde-
lijk voor eventuele schade of diefstal. 

Loopshirt voor slechts € 19,50
Voor deze editie kan als herinnering een prach-
tig multifunctioneel loopshirt worden aange-
schaft. Hierop staat je startnummer en de maat 
van je bestelde shirt. Deze bon kun je inleveren 
bij de uitgiftebalie in De Voorste Venne. U ont-
vangt het loopshirt tegelijk met het startnum-
mer. Een loopshirt dient besteld te worden voor 
25 februari 2019.

Gratis loopshirt deelnemers onderne-
mersloop
Deelnemers aan de ondernemersloop  krijgen 
dit jaar een gratis loopshirt. Dit kunnen zij afha-
len bij De Voorste Venne op 17 maart. Neem wel 
uw bon mee! 

inschrijving overneemt, uitgegeven bewijs van 
inschrijving naar de “infobalie”. Je krijgt geen 
geld terug als je een kortere afstand gaat lopen.
Je moet wel bijbetalen als je een langere afstand 
gaat lopen. Wijzigingen in het deelnemerspakket 
is niet mogelijk. (een loopshirt wordt geleverd 
en een maat kan niet worden gewijzigd, zie ook 
informatie onder loopshirt.

Boete van € 25,00. 
Indien je het startnummer aan een ander geeft 
zonder	dit	officieel	over	te	dragen	riskeer	je	een	
boete van € 25,00. Overdracht is verplicht, zodat 
we bij calamiteiten en/of ongevallen de juiste 
personen (familie) te kunnen bereiken en om 
een zuivere uitslag te produceren.
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Bereikbaarbeid
Het	centrum	van	Drunen	(start	en	finish)	is	als	volgt	bereikbaar:

  Bewijs van inschrijving   Alle informatie via A-B-C   Bereikbaarheid   Parcoursen   Parkeren   Prijzen
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Parcoursen
21,1 km 10 km 4,5 km

600 m 1100 m
1812016 Afstandmeten.nl

http://www.afstandmeten.nl/print.php?id=1677655 1/1

afstandmeten.nl

Titel: Drunense Duinenloop, 1100m
Afstand: 1.100 km
Tijd: 13:48:00
Commentaar: 1100 m jeugdloop

Kaartgegevens ©2016 GoogleEen kaartfout rapporteren

De Drunense Duinenloop is een echt Drunens 
loopevenement met verschillende loopafstan-
den. Alle parcoursen zijn verhard. Van de ver-
schillende afstanden kan de volgende informatie 
worden gegeven.  

Halve marathon (21,1 km) 
Vanuit het centrum wordt via de wijk Ven-
ne-West in Drunen gelopen naar Waalwijk. Na 
2,5 km wordt de kanaaldijk langs het Drongelens 
kanaal gelopen richting de duinen. 
Na 8 km wordt het parcours voortgezet door 
de	Drunense	duinen	op	verharde	fietspaden.	
Een prachtig gebied met zandduinen en hei. Na 
de doorkomst bij “Bos en Duin” en “De Rusten-
de Jager” kom je uit bij de “Drie Linden” in het 
gehucht Giersbergen. 
Vanaf	dit	gehucht	is	het	nog	5,5	km	via	fietspa-
den	naar	de	finish	in	Drunen.	

10 kilometer 
Vanuit het centrum wordt via de wijk Venne 
West in Drunen gelopen naar Waalwijk. Na 2,5 
km	wordt	het	verharde	fietspad	op	kanaal-	dijk	
bereikt.	Dit	fietspad	langs	het	Drongelens	kanaal	
wordt omzoomd door bossen. Je volgt deze over 
een lengte van 5,5 km, waarna je bij de Duinweg 
linksaf	gaat	richting	finish	in	Drunen.	

4,5 kilometer 
Vanuit het centrum wordt via de wijk Ven-
ne-West in Drunen gelopen naar Waalwijk. Na 
1,2	km	wordt	de	verharde	fietspad	op	de	Heidijk	
bereikt.	Dit	fietspad	langs	de	Heidijk,	omzoomd	
door bossen, wordt 3 km gevolgd, waarna bij 
de Torenstraat linksaf wordt afgeslagen richting 
finish	in	Drunen.	

1100 meter 
Twee ronden in het centrum. De eerste (kleine) 
ronde start in de Torenstraat eerste weg linksaf 
langs de Jumbo en linksaf Hugo de Grootstraat 
in en doorlopen tot de Grotestraat. Dan de 
tweede (grote) ronde weer linksaf de To-
renstraat in. Linksaf Hugo de Grootstraat in en 
doorlopen tot de Grotestraat. Linksaf richting 
start	en	finish.	

600 meter 
Een ronde in het centrum. Start in de To-
renstraat voor het winkelpand van één van 
onze  commerciële partners. Vervolgens linksaf 
de Hugo de Grootstraat in en doorlopen tot de 
Grotestraat.	Linksaf	richting	start	en	finish.	

Parcours 
Aanduiding per km. (wit) 

Bij de 10 km worden op kilometer 1 t/m 8 met 
witte bordjes en zwarte cijfers de kilometers 
aangegeven. Op de 9e kilometer staat een bord-
je met de tekst: “Nog 1 km”. 

Bij de halve marathon worden op de 1, 2, 3, 4, 5, 
10, 15 en 20 km witte bordjes geplaatst, waarop 
met rode cijfers de kilometers worden aange-
geven. 
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Parkeren
Rondom het centrum van Drunen kan beperkt 
worden geparkeerd. (zie plattegrond pagina 9) 
Wij verzoeken je dringend hiermee rekening te 
houden. Parkeerplaatsen worden aangegeven 
op borden. Je kunt parkeren op de volgende 
locaties: 

P1. Parkeerplaats bij De Voorste Venne, Joost 
vd Vondellaan en Afrikalaan  

P2. Parkeerplaats bij Lidl in de Grotestraat  
P3. Parkeerplaats achter het gemeente-

huis,  Stationsstraat/Wilhelminastraat  
P4. Parkeerplaats voormalig Aldi, Achterstraat  
P5. Parkeerplaats Jumbo, Grotestraat  
P6. Parkeerplaats Jumbo, Aalbersestraat 

(bereikbaar via Grotestraat, Joost van den 
Vondellaan)

Wij verzoeken u parkeren in de woonwijken te 
voorkomen en adviezen van de verkeers- rege-
laars op te volgen. 

Prijzen
Jeugdloop 600 meter
Bekers voor de eerste drie jongens en meisjes 
per categorie tot en met 7 jaar. 

Jeugdloop 1.100 meter
Bekers voor de eerste drie jongens en meisjes 
per categorie (8-9)-(10-11)-(12-13). 

4,5 km (recreatie en wedstrijd)
Bekers voor de eerste drie jongens en meisjes 
10 tot 18 jaar. Bekers voor de eerste, tweede en 
derde man en vrouw.

10 km (recreatie en wedstrijd)
Bekers voor de eerste, tweede en derde man en 
vrouw. 

Halvemarathonwedstrijd
Parcoursrecord mannen € 250,00.
Huidig record mannen 01:05:15, Wesley de 
Gouw.
Parcoursrecord vrouwen € 250,00. 
Huidig record vrouwen 01:17:19, Sabine van 
Reijt.
Bekers alleen voor de nummers 1. Geldprijzen 
nummers 1 t/m 3 bij: Mannen senioren, M35, 
M45, M55, M65+. Bekers voor de nummers 
1. geldprijzen nummers 1 t/m 3 bij: Vrouwen 
senioren, V35 en V45+. Overall geldprijzen voor 
de eerste 10 mannen en 5 vrouwen.

Voor de afstanden 4,5 en 10 km zijn geen geld-
prijzen beschikbaar.

Herinnering
Elke	deelnemer	ontvangt	aan	de	finish	een	
prachtige medaille.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van de jeugdlopen (600 en 
1.100 meter en de 4,5 en 10 km) vinden plaats 
op	het	Raadhuisplein	bij	de	start	en	finish.	Tijd:	
direct	na	de	finish.	
De prijsuitreiking van de halve marathon vindt 
vanaf 16.00 uur plaats in De Voorste Venne. 

Rechts houden
Voor een betere doorstroming op het parcours 
vragen wij langzamere lopers zoveel mogelijk 
rechts te houden, zodat er links kan worden 
ingehaald. 
Dit geldt ook bij het passeren van de verzor-
gingsposten op het parcours. Advies aan de 
langzame lopers: Pak rechts een drankje.

Start en finish (programma)
De	start	en	finish	vinden	plaats	in	het	cen-
trum van Drunen, Grotestraat. Alleen de start 
van de 600 en 1.100 meter vindt plaats in de 
Torenstraat,	maar	de	finish	is	ook	in	de	Gro-
testraat. 

De deelnemers worden 5 minuten voor aanvang 
van het startschot verwacht in het startvak. De 
start van de verschillende loopafstanden is als 
volgt:

11.45 uur      4,5 km recreatieloop en wedstrijd
11.55 uur      10 km reactatieloop
13.30 uur      Halve marathon recreatieloop en   

      wedstrijd
13.40 uur      600 meter jeugdloop (t/m 7jr)
13.48 uur      1.100 meter jeugdloop (8 en 9jr)
13.56 uur      1.100 meter jeugdloop (10 en 11jr)
14.04 uur      1.100 meter jeugdloop (12 en 13jr)

Startnummer
Op elk startnummer staat de naam van onze 
sterhoofdsponsor vermeld. Als je voor 19 febru-
ari 2019 hebt ingeschreven staat je voornaam 
ook op het startnummer vermeld. 

Draag dit startnummer op de voorzijde van je 
shirt. Op de achterzijde is een medisch paspoort 
afgedrukt. Vul de gegevens zo volledig mogelijk 
in. Startnummer mag niet worden omgebogen.

Tip: Houd geen arm voor je startnummer als je 
over	de	finish	gaat.	Je	finishtijd	wordt	dan	moge-
lijk niet geregistreerd.

1225
MARGARITA

 www.odorex.nl
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Tijdregistratie
Met ingang van 2014 is het systeem van BibTag 
geïntroduceerd. Dit is een chip die al op de 
achterzijde van uw startnummer is geplakt. Na 
afloop	van	uw	deelname	kunt	u	het	startnum-
mer inclusief de BibTag houden. 

De voordelen voor de organisatie zijn:
•	 Minder tijdsbeslag omdat het 

handmatig koppelen van de chip en het 
startnummer niet meer nodig is.

•	 Minder nazorg omdat er geen sprake 
meer zal zijn van achtergebleven chips 
die nog ingeleverd moeten worden. 

Toiletten
In De Voorste Venne (inschrijfbureau en prijs-
uitreiking) zijn toiletten aanwezig die gebruikt 
kunnen	worden.	Bij	de	start	en	finish	staan	
toiletwagens opgesteld. Wij verzoeken je indien 
nodig hiervan gebruik te maken en geen over-
last te bezorgen aan de buurtbewoners.

Op deze wijze worden klachten van omwonen-
den voorkomen.

Verkeersregelaars
De organisatie beschikt over 90 vrijwillige 
verkeersregelaars, die een opleiding met succes 
hebben afgesloten. Zij hebben als taak om het 
verkeer in goede banen te leiden voor, tijdens 
en na het loopevenement.

Zij zorgen ook voor het verwijzen naar parkeer-
gelegenheden. Houd rekening met hun adviezen 
en toon respect voor de inzet van deze mensen. 

Verzorging langs het parcours
Bij de 10 kilometer en de halve marathon zijn 
verzorgingsposten ingericht.
Loopafstand 10 km:
verzorging	bij	5	km	en	een	flesje	Vitamin	Well	bij	
de	finish.
Halve marathon: 
6	km,	12	km,	16	km	en	flesje	Vitamin	Well	de	
finish.
Bij de andere loopafstanden krijg je bij de 
finish	een	flesje	Vitamin	Well.

Dit boekje is een uitgave van de commissie Drunense Duinenloop, een onderdeel van atletiek- en 
wandelvereniging DAK.
Teksten: Harrie Niessen
Vormgeving en lay-out: Arjan Marisaël
Foto’s:	Drunen4you	en	BAM!	Fotografie	
Dit boekje is mogelijk gemaakt door Koninklijke Sanders

@ddldak facebook.com/Drunenseduinenloop
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