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WELKOM BIJ DE 
ANTWERP ORIENTEERS!

Wij zijn heel blij om je in onze jonge club te 
verwelkomen! De vzw Antwerp Orienteers 
werd opgericht in november 2019 met als 
missie: Antwerpen op de kaart te zetten als 
oriëntatieloopstad.

Antwerp Orienteers vzw wil de orienteering 
sport in Antwerpen bekender maken, een 
brede basis aan Antwerpse oriëntatielopers 
uitbouwen én hen begeleiden door middel 
van regelmatige training zowel op fysiek 
vlak als in het kaartlezen.

Onze club streeft naar een positieve impact 
op mens, milieu en maatschappij.

 
Het is een inclusieve club waar iedereen 
welkom is en waar iedereen dezelfde 
kansen krijgt om zich te ontplooien. 

 
Het is een duurzame club waar elke 
activiteit aan een aantal ecologische 
principes wordt afgetoetst (zero 
waste, bio-based, …)

Het is een Antwerpse club die nauw 
verbonden is met de stad en haar 
inwoners

Hopelijk voel je je snel thuis bij de Antwerp 
Orienteers en geniet je regelmatig met ons 
mee van deze fantastische sport.

Heb je na het lezen van deze brochure 
nog vragen? Aarzel niet en spreek gerust 
iemand van het clubbestuur aan, stuur ons 
een mailtje op info@antwerporienteers.be 
of stel je vraag via Facebook.

Volg ons ook via Facebook en Instagram 
voor alle info!

 

het bestuur



HET BESTUUR

JEREMY 
GENAR

Voorzitter
Trainer

jeremygenar@gmail.com
0477478533

Jeremy liep zijn eerste 
oriëntatiewedstrijd op 20 mei 
2001 in het Rivierenhof in 
Antwerpen.

Sindsdien deed hij mee aan 
1415 oriëntatiewedstrijden in 21 
verschillende landen en vond 
tijdens die wedstrijden al 28114 
posten. Zijn kaartenarchief is 
geklasseerd op datum met een 
nieuwe kaft per kalenderjaar.

Voor de rest is Jeremy vrij 
normaal.

De zeldzame momenten dat hij 
niet zelf met oriëntatielopen 
bezig is probeert hij zijn 1 
jaar oude dochter, Lone, de 
basisbeginselen van een kompas 
en de kleuren en symbolen op 
een kaart uit te leggen…

Je kan bij Jeremy terecht met 
al je algemene vragen over de 
Antwerp Orienteers en in het 
bijzonder over de trainingen, 
de trainingsschema’s en het 
kaartenkadaster van onze club.

ADRIAAN
PELCKMANS

 Ondervoorzitter 

adriaanpelckmans@hotmail.com

Adriaan begon met 
oriëntatielopen tijdens 
zijn middelbare schooltijd. 
Omwille van zijn talent voor 
het kaartlezen wist hij zich 
na enkele maanden al te 
kwalificeren voor het ISF-
Scholen wereldkampioenschap 
in Slovakije en sindsdien is zijn 
liefde voor deze sport alleen nog 
maar gegroeid. 

Adriaan houdt zich binnen 
Antwerp Orienteers bezig 
met het clubhuis en zet zich 
daarnaast ook in om onze club 
zo duurzaam mogelijk te laten 
opereren. 

JULIE 
GENAR

Penningmeester

julie.genar@gmail.com

Julie begon op jonge leeftijd 
met oriëntatielopen maar je 
zal haar tegenwoordig niet zo 
snel meer betrappen tijdens 
een oriëntatiewedstrijd met 
een kaart en SPORTident in de 
hand. Julie haar organisatorisch 
talent is nóg beter dan haar 
orienteering skills! 

Julie doet de boekhouding van 
Antwerp Orienteers. Zij geeft je 
graag antwoord op al je vragen 
rond lidgelden en de betalingen 
van wedstrijden!

 

 

ELIENE 
WILS

Secretaris
Aanspreekpunt Integriteit

eliene.wils@gmail.com

Eliene liep haar eerste 
oriëntatiewedstrijd in 2019 en is 
sindsdien trouwe deelnemer
aan de Antwerp Orienteering 
Series. 
Met haar ontembaar 
enthousiasme wil ze zich
graag mee inzetten voor de 
ontwikkeling van orienteering in 
Antwerpen ‘et voila’!
Eliene heeft zich ook 
voorgenomen om in 2020 haar 
eerste halve marathon te lopen!

Eliene helpt je graag met al je 
vragen over je lidmaatschap en 
de werking binnen de
club. 

Daarnaast is Eliene ook API 
(Aanspreekpunt Integriteit). Dat 
wil zeggen dat je
bij haar terecht kan met je 
vragen over of een melding van 
grensoverschrijdend
gedrag binnen de club.

DANIELLE 
DEWICKERE

Bestuurslid 

danielle_dewickere@hotmail.com

Danielle Dewickere liep tijdens 
haar middelbare schooltijd 
geregeld al een
oriëntatiewedstrijd mee. Maar 
zij ontdekte de oriëntatiesport 
terug tijdens de
Antwerp Orienteering Series in 
2018.

Danielle is binnen de club bezig 
met de organisatie van alle leuke
evenementen: 
Nieuwjaarsreceptie, 
Trainingsweekends,
Oriëntatiekroegentocht, …! 

YASMIN 
DE JONGHE

Bestuurslid

yasmin@antwerporienteers.be

Yasmin liep in 2015 haar eerste 
orienteering wedstrijd op ASOM 
(Antwerp Sprint
Orienteering Meeting). Sindsdien 
loopt ze maandelijks de 
Antwerp Orienteering Series 
mee. Haar job bij Runners’ lab 
maakt van haar dé expert van 
loopschoenen, -kleding en 
-accessoires!

Yasmin zorgt bij Antwerp 
Orienteers voor de sociale media 
en voor de bestellingen
van de clubkleding.

SIEGFRIED 
BAKELANTS

Jeugdcoördinator

info@djsigi.com 

Siegfried, of Sigi, heeft 
hoogstwaarschijnlijk het 
Belgische record van meeste
orienteeringwedstrijden per jaar. 
Als je naar een wedstrijd gaat 
die op de kalender
staat van Orienteering 
Vlaanderen of van NOLB in 
Nederland komt je deze freak
ongetwijfeld tegen. Het is 
dan ook te merken aan zijn 
resultaten: hij loopt de laatste
jaren in zijn leeftijdscategorie 
op elk Belgisch kampioenschap 
mee voor het podium!

Sigi heeft geen zittend gat als 
het op orienteering aankomt: hij 
liep meer dan 100
wedstrijden in Zweden en 
Antwerp Orienteers is zijn vierde 
Vlaamse club. Hij is al
bijna 30 jaar verslaafd aan de 
kaart en is zot op vernieuwing.

Sigi is jeugdsportcoördinator bij 
Antwerp Orienteers.



EVEN PRAKTISCH

Voor we beginnen over onze clubwerking, dienen we nog enkele praktische zaken te regelen.

Lidgeld

Heb je je lidgeld al betaald? Bedankt! Lees dan hiernaast verder voor de eerste sportieve cadeautjes!

Als je nog niet betaald hebt, kan je dat doen op het volgende rekeningnummer:

Antwerp Orienteers vzw
BE96 7370 5118 3105
BIC KREDBEBB

Hieronder nog even de prijzen voor het lidgeld:

€75 voor een volwassene
€50 voor een jongere (geboren in 2002 of later) & studenten met een studentenkaart.

Familiekorting

Leden van hetzelfde gezin die op éénzelfde adres wonen betalen vanaf een totaal van €150 per
gezin nog slechts €15 per extra gezinslid dat lid wordt.

Voorbeeld 1: beide ouders (2 x €75) worden lid. Hun kind wil ook lid worden (normaal €50).
Omdat vader en moeder al samen aan €150 zitten, kost de inschrijving van het kind slechts €15 en
komt het totaal op €165.

Voorbeeld 2: een moeder wordt lid (€75). Één van haar kinderen wil lid worden (€50). Haar ander
kind ook (normaal gezien €50) maar omdat het plafondbedrag van €150 bereikt is betaald het
tweede kind slecht €25. Indien zij haar man of nog een derde kind wil aansluiten kost dit slechts
€15.

Steunend lid worden?

Wil je onze club steunen, maar zeggen de sportieve activiteiten je minder? Wordt dan een
steunend lid van onze club voor €25.

Als steunend lid kan je meedoen aan al onze sociale activiteiten (nieuwjaarsreceptie, feestje, fun-afloss-
ing, …) maar kan je niet meedoen aan onze sportieve activiteiten (trainingen).

Alle steunende leden krijgen ook een zeer goede sportverzekering via de Vlaamse Orienteering
federatie.

Ledenformulier

Naast het formulier, dat je al hebt ingevuld van Orienteering Vlaanderen, hebben wij ook nog een 
Antwerp Orienteers-formulier waarin we je nog wat meer gedetailleerde info vragen. Zoals je T-Shirtmaat, 
of je een trainingsschema wilt, enzovoort.

We zullen je dit formulier zo snel mogelijk bezorgen (en anders spreek je ons er maar over aan!).

Eerste Antwerp Orienteers Shirt

Voor elk nieuw lid voorzien wij een gratis clubshirt. Van zodra wij je aansluitingsformulier van de club 
hebben ontvangen waarop je je maat hebt ingevuld, gaan wij aan de slag en zal je het shirt ontvangen op 
één van de clubtrainingen op dinsdag.

Korting bij Runners’ lab

Runners’ lab voorziet voor elk lid van de Antwerp Orienteers een korting van 25% op een paar trail-, loop- 
of oriëntatieschoenen!

Jaarlijks in de loop van januari zullen we je de bon via mail doorsturen. Deze bon kan je online in hun 
webshop (shop.runnerslab.be) of in een Runners’ lab winkel in Zwijndrecht, Paal, Gent of Zaventem 
gebruiken.

Als je doorheen het jaar lid wordt van de club, zorgen we er ook voor dat je deze bon zo snel mogelijk in 
je mailbox krijgt!

Soft Cup

Op de meeste activiteiten die we organiseren voorzien we water en/of sportdrank. Om het gebruik 
van eenmalige plastic bekers zo veel mogelijk te vermijden krijgt elk lid bij aansluiting een soft cup 
aangeboden van onze sponsor Runners’ lab.

Neem ze steeds mee naar de training zodat we samen zorg dragen voor een beter milieu!

EVEN PRAKTISCH



We hebben met de club elke dinsdag een fysieke training in het Nachtegalenpark. We trainen om de 2 
weken op donderdag ook met een kaartl
Ongeacht je fysiek niveau of je kaartleeskunsten; er zal telkens voor iedereen een training zijn die is 
aangepast aan jouw niveau.

De meeste activiteiten die we organiseren zullen beginnen vanuit ons clublokaal in de Antwerp Cricket 
Club in het Nachtegalenpark
Adres:
Floraliënlaan 99, 2020 Antwerpen. 

Als je met de auto komt kan je parkeren in de Middelheimlaan en dan verder te voet komen naar het 
clubhuis. We kunnen daar gebruik maken van kleedkamers, douches en een kleine cafetaria bij elke 
training.

Raadpleeg de kalender op onze website www.antwerporienteers.be om de juiste locatie van de 

orienteering training te weten te komen!

Fysieke Training

Elke dinsdag is er om 19u30 de fysieke looptraining aan ons clubhuis in de Floraliënlaan 99 (Antwerp 
Cricket Club). In het clubhuis is er de mogelijkheid om je om te kleden en te douchen. Tijdens deze 
wekelijkse training wordt er vooral gewerkt aan conditie. Voor elk clublid wordt er een individueel 
trainingsschema opgesteld afhankelijk van je niveau.

Orienteering Training

1x per maand op donderdag is er een technische/fysieke training waarin het kaartlezen en het verbeteren 
van deze techniek, voorop staat. De startplaatsen van deze trainingen zullen variëren. De plaatsen alsook 
data van deze trainingen zullen via de website gecommuniceerd worden.

Antwerp Orienteering Series

1x per maand op donderdag is er een trainingswedstrijd van Antwerp Orienteering Series. Dit is een 
trainingsmoment voor de clubleden, alsook staan de AOS open voor het grote publiek. Ze zijn namelijk 
bedoeld om op een laagdrempelige manier de Antwerpenaren te laten kennismaken met orienteering. De 
exacte data en locaties voor het hele jaar zijn terug te vinden in de kalender op de website.

Opleiding

Enkele keren per jaar organiseert de club na een training op dinsdag nog leuke opleidings- en 
infomomenten waar bepaalde aspecten van de oriëntatiesport verder worden uitgelicht.

Er zullen infomomenten volgen over fysieke training, kaartsymbolen, postenbeschrijvingssymbolen, 
oriëntatiekaarten in België en oriëntatieloopkaarten van over de hele wereld, baanlegging, enz.

Antwerp Orienteers in het bos

Éénmaal per maand kiezen we er een wedstrijd uit van de Vlaamse orienteering kalender (http://
orientatie.org/evenementen) waar we met zoveel mogelijk clubleden aanwezig zullen zijn. 

Deze wedstrijd is een ideale trainingsmogelijkheid in het bos waarbij de ervaren clubleden tips en tricks 
zullen geven en je op weg zetten om je orienteering skills te verbeteren.

De wedstrijden die we hebben geselecteerd staan op de kalender op onze clubwebsite.

Trainingsschema

Antwerp Orienteers werkt continu aan een maandelijks trainingsschema voor zijn leden dat is 
opgebouwd rond verschillende gemeenschappelijke wedstrijddoelen.

De doelen waar de Antwerp Orienteers nog rond trainen in 2020 zijn de volgende:
 
 23 augustus 2020 – Belgisch Kampioenschap Aflossing in Gives
 27 september 2020 – Belgisch Kampioenschap Sprint in Brussel
 13 december 2020 – Vlaams Kampioenschap Lang in Lommel

Op basis van je huidige fysieke niveau wordt bepaald welke trainer jou het best kan ondersteunen.
Wij zullen alle leden voldoende begeleiden zodat ze op een succesvolle manier één van bovenstaande 
wedstrijden kunnen afleggen.

Stuur een mail naar info@antwerporienteers.be als je een schema en trainingsbegeleiding wenst en wij 
bezorgen jou je schema zo snel mogelijk.

TRAININGEN

Jeremy Genar

Trainer
+11km/u

jeremygenar@gmail.com

Jeremy maakt de orienteering trainingen voor de 
Antwerp Orienteers en maakt de parcours voor de 
Antwerp Orienteering Series. 

Daarnaast zorgt hij ook voor het trainingsschema van de 
competitieve lopers.

Melanie Genar

Trainer
+8km/u

melaniegenar@hotmail.com

Melanie is Trainer B Fitness en heeft een diploma als 
sportmasseur.

Melanie maakt de trainingsschema’s voor de lopers 
die tussen de 8km/u en de 11km/u lopen op een 10km 
wedstrijd.

 



TRAININGSWEEKEND
De Antwerp Orienteers zullen jaarlijks een trainingsweekend organiseren waar de leden op een
effectieve manier orienteering kunnen trainen.
Op zaterdag en zondag zijn er telkens 2 trainingen, aangepast aan ieders niveau (van beginner tot 
expert). De locatie van de trainingen is nooit langer dan 2u rijden van Antwerpen.
Ons eerste trainingsweekend is gepland in 2021.

CLUBWEEKENDS 2020
Er worden jaarlijks in heel de wereld zeer veel verschillende meerdaagse wedstrijden georganiseerd. Dit 
gaat van tweedaagse wedstrijden (waar je 2 wedstrijden loopt op 2 verschillende dagen) tot zesdaagse 
wedstrijden (waar je 6 dagen na elkaar een wedstrijd moet lopen!). 

Omdat zo’n wedstrijden ook steeds een leuke clubactiviteit is, waar je na de wedstrijd een pintje kan 
blijven drinken en samen kan dineren hopen we dat we met verschillende clubleden naar enkele 
Belgische meerdaagse wedstrijden kunnen gaan in 2020.
Op het programma in 2020 staan volgende wedstrijden.

 3 Daagse van België in Sankt Vith, 30-31-1 mei-juni 2020
 3 Daagse van Vlaanderen in Lommel, 14-15-16 augustus 2020

We zullen hierover spoedig meer details verspreiden!

EXTRA CLUBACTIVITEITEN
Antwerp Orienteers wil naast een sportieve insteek, ook de nadruk leggen op het vriendschappelijke 
aspect van een sportclub. Naast trainingen en trainingsweekends, die er op gericht zijn om je 
orienteeringskills te verbeteren, zullen er ook extra clubactiviteiten aangeboden worden die als 
meer recreatief kunnen gezien worden en ook open kunnen staan voor niet-leden, zoals een 
nieuwjaarsreceptie, een kroegentochtoriëntatieloop, ...

AFLOSSINGEN

Een belangrijk aspect van orienteering op competitief niveau zijn de aflossingen. Hierbij loop je in teams 
van 2, 3 of meer lopers één voor één de wedstrijd. Alle eerste lopers starten samen in een massastart. Het 
team, waarvan de laatste loper eerst aankomt, wint de wedstrijd.

In België zijn er verschillende leuke aflossingswedstrijden. Op het Vlaams Kampioenschap moet er gemixt 
worden met leeftijden om een officiële ploeg te krijgen. Op het Belgisch Kampioenschap loop je mee in 
je eigen leeftijdscategorie.

Er zijn ook internationale aflossingen waar we in 2021 één of meer teams van de Antwerp Orienteers aan 
de start willen krijgen!  
In mei is er in Zweden Tiomila (10 lopers in een team met 400 teams aan de start) en in juni is er in 
Finland Jukola (7 lopers in een team met bijna 2000 teams!).

Overtuiging nodig? Bekijk hieronder de aftermovie van Jukola 2019!

https://www.youtube.com/watch?v=3rtGSY22V8s&t=75s

CLUBSHOP

Natuurlijk hebben we bij de Antwerp Orienteers ook een volledige cluboutfit.

Plaats je bestelling via info@antwerporienteers.be .
Wij plaatsen op regelmatig tijdstip een bestelling    

Onze shop omvat volgende spullen:

 Kledingstukken

 Loopshirt
 Oriëntatieloopshirt
 Singlet    
 Loopjacket
 Losse trainingsbroek  
 Lange broek (tight)
 Korte broek (tight)
 Losse trainingsshort   
 Hoodie  

 Allerlei
 Neem contact op met info@antwerporienteers.be 
 en wij helpen je aan onderstaande spullen

 Postenbeschrijvinghouder 
 SPORTident
 Kompas    



Eliene Wils
eliene.wils@gmail.com

Dirk Genar
genar.dirk@gmail.com

VERZEKERING

Door lid te zijn van Antwerp Orienteers heb je recht op een goede sportverzekering bij Ethias.
Deze verzekering kan je inroepen bij een ongeval of een blessure die je oploopt bij een wedstrijd, maar 
evengoed voor een blessure die je oploopt tijdens het trainen thuis. 

Voor meer informatie kan je terecht op de website van Orienteering Vlaanderen 

http://orientatie.org/ledeninfo.

Het indienen van het formulier moet gebeuren binnen de 7 dagen na het ongeval,
dus best niet te lang wachten!

INSCHRIJVEN VOOR WEDSTRIJDEN

Voor sommige wedstrijden in België moet je op voorhand inschrijven.
Antwerp Orienteers werkt hiervoor via het systeem O’Punch.

https://www.opunch.org/

Een handleiding vind je hier:

https://docs.google.com/document/d/1XgwIxFrGHUEzJnpFVoUrYM8ZN5f-e8rqRrKX1zewFOQ/edit?usp=sharing

De wedstrijden waarvoor je op voorhand moet inschrijven zijn de volgende:
 Belgische Kampioenschappen
 Nationale wedstrijden
 Vlaamse Kampioenschappen
 Alle aflossingswedstrijden
 Meerdaagse wedstrijden
  Sylvester (5 daagse wedstrijd tussen Kerst en Nieuwjaar)
  ASOM (meerdaagse Sprintwedstrijd eind juni)
  3 Daagse van België (3 daagse wedstrijd in Wallonië in mei of juni)

Voor de meeste wedstrijden waarvoor je op voorhand moet inschrijven zijn er starttijden voorzien (en kan 
je die dus niet zelf kiezen).
De starttijden komen op de website van HELGA (dit is de software voor de tijdsregistratie).

http://helga-o.com/start/index.php

STRAVA
Gebruik je Strava om je trainingen bij te houden en om in contact
te komen met andere lopers?

Kom bij de STRAVA club Antwerp Orienteers en hou zo in het oog 
wat al je clubgenoten thuis zoal uitvoeren qua training.

https://www.strava.com/clubs/573574/leaderboard

COMMUNICATIE

We beseffen dat jullie niet op zoek zijn naar nog meer emails in jullie inbox.
Daarom zijn we momenteel een platform aan het ontwikkelen op onze website waar je met jouw 
persoonlijke login alle noodzakelijk info over de club kan vinden.

Je vindt er informatie over onze clubweekend, clubactiviteiten, trainingsschema’s, enzovoort.

We gaan daarnaast ook een feature installeren in de kalender waarbij je je aanwezigheid aan activiteiten 
kan bevestigen waardoor wij als organisator weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.

We verwachten dat we op termijn ook de bestellingen van kledij en de betalingen via dit platform kunnen 
laten verlopen.

We hopen in de loop van 2020 dit platform te kunnen beginnen gebruiken. We keep you posted!

Tot het zo ver is zullen we voor belangrijke informatie via email werken.
Voor de ‘luchtere’ informatie kunnen jullie in de Whatsapp groep van Antwerp Orienteers terecht.

Jullie kunnen alle communicatie richten naar info@antwerporienteers.be

 * Vragen over inschrijvingen
 * Bestelling van kledij
 * Vragen over de club
 * Vragen over de trainingen

INSPRAAK
Elk jaar organiseren we in januari een Algemene Vergadering waar alle leden op worden uitgenodigd en 
stemgerechtigd zijn. 

Op deze vergadering wordt het Bestuur (her-)verkozen en wordt een overzicht gegeven van wat de club 
doet en vooral in de toekomst nog gaat doen.

Heb je doorheen het jaar nog vragen, opmerkingen, verbeterpuntjes of ideeën? Spreek gerust iemand 
van het Bestuur aan.

WELZIJN
Natuurlijk willen we dat je je goed voelt binnen onze club. We verwachten dat iedereen op een
respectvolle manier met elkaar omgaat. Pesten, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag 
worden niet getolereerd binnen de Antwerp Orienteers.

Is er iets binnen de club waar je je ongemakkelijk bij voelt of dat volgens jou niet door de beugel kan?

Ga dan met een van onze twee opgeleide vertrouwenspersonen praten, Eliene Wils en Dirk Genar. Zij 
behandelen het probleem in volledige discretie en zij zullen in overleg met jou het probleem aanpakken.



RESPECT VOOR ANDEREN

1° Er wordt van alle leden verwacht dat ze zich sportief en respectvol gedragen ten opzichte van anderen.

2° Heb respect voor elkaar, voor de trainers, voor de bestuursleden, voor concurrenten, voor leden van 
andere orienteering clubs, voor andere sporters, voor juryleden, voo organisatoren. Kortom voor iedereen 
met wie je in contact komt bij het uitoefenen van de orienteering sport.

3° Er is een absolute nultolerantie voor pesten, geweld en seksueel overschrijdend gedrag.

RESPECT VOOR DE OMGEVING

4° Tijdens een training of een wedstrijd (van eender welke organisatie) dien je andermans eigendom te 
respecteren en zeker nooit schade toe te brengen. Bij orienteering is de loper heel vrij in de wegkeuzes 
die gemaakt kunnen worden. Loop daarbij nooit door tuinen, klim niet over hekken of loop niet door 
hagen. In de meeste gevallen staat dit duidelijk aangegeven op de kaart, maar gebruik je gezond 
verstand!

5° Laat nooit afval achter.

6° Probeer zo veel mogelijk gebruik te maken van een drinkfles of de softcup die je van de club krijgt. 
Hierdoor wordt het gebruik van single-use plastic vermeden.

RESPECT VOOR DE CLUB

7° We hopen dat we op een wedstrijd onze leden in cluboutfit aan de start zien verschijnen. 

8° Indien je op het podium van een orienteering wedstrijd staat wordt verwacht dat dit in cluboutfit is! 

9° Binnen de Antwerp Orienteers werken we enkel met vrijwilligers, dat wil zeggen dat niemand betaald 
krijgt voor het werk dat zij doen. Trainers, bestuursleden, kaarttekenaars, organisatoren, enz... Het kan zijn 
dat je het soms niet eens bent met de gang van zaken binnen de club. Geef dan een seintje aan iemand 
van het bestuur of een van de vertrouwenspersonen zodat we dit op een rustige manier kunnen uitklaren 
zonder dat onze vrijwilligers de moed verliezen of in een negatief daglicht worden geplaatst.

BEDANKT!

GEDRAGSCODE
Door lid te worden van onze club  ga je akkoord met onderstaande gedragsregels



Runners’ lab is dé loopspeciaalzaak van België. 
Met vier stores in Zaventem, Gent, Zwijndrecht 
en Paal waar lopers op een persoonlijke wijze 
worden geadviseerd. Runners’ lab staat op onze 
outfit omdat zij kledingsponsor zijn bij Antwerp 
Orienteers.

www.runnerslab.be

Kono is de specialist in alles wat met orienteering 
in België en Nederland te maken heeft. Kono 
zet sinds 2018 Orienteering op de kaart door 
orienteering wedstrijden te organiseren, kaarten 
te tekenen, een permanent orienteering aanbod in 
België uit te bouwen en nog veel meer. Kono staat 
op onze cluboutfit omdat zij de laatste nieuwe 
timing equipment gratis ter beschikking stelt.

www.kono.run

Studio Fossiel zorgt bij Antwerp orienteers 
voor al het grafisch werk. Voornamelijk de 
ontwikkeling van de website met een geintegreerd 
communicatieplatform en een webshop. Daarnaast 
werd ook de volledige huisstijl door Silke Van Rooy 
van Studio Fossiel ontwikkeld.

www.studiofossiel.be

BEDANKT AAN VOLGENDE 
SPONSORS VOOR DE STEUN AAN 

ANTWERP ORIENTEERS:


