
1. Inschrijven 
1.1 Voorinschrijving: via de website, vanaf 17 augustus 

 Werkwijze: 
De E-mail met vermelding van je borstnummer die je ontvangt na de online 

inschrijving druk je af en breng je mee op de dag van de Molenloop. 

Aan de tent van de voorinschrijvingen geef je deze E-mail af en betaal je het 

inschrijvingsgeld. Vervolgens krijg je je borstnummer + een drankbonnetje er 

GRATIS bij met uitzondering voor de inschrijving van de reeks van 250 m (= gratis 

deelname). Er zijn geen voorafbetalingen. 

 

1.2 Inschrijving ter plaatse vanaf 13u00 
 In de extra bijlage is een blanco inschrijvingsformulier toegevoegd dat op voorhand 

kan ingevuld worden en dat op de Molenloop afgegeven kan worden.  

Ter plaatse zijn ook formulieren aanwezig. 
 

2. Afstanden + starturen 
CATEGORIE 

geboortejaar 

V/M INSCHRIJVEN 

TOT 

AFSTAND START INSCHRIJVING 

(euro) 

’12 en later 
V 14u05  250 m 14u15 GRATIS 

M 14u15  250 m 14u25 GRATIS 

’11-‘09 
V 14u30  700 m 14u40 3  

M 14u40  700 m 14u50 3  

’08-‘05 
V 14u50  1200 m 15u00 3  

M 15u00  1200 m 15u10 3  

’04 en 

vroeger 
V+M !! 15u45 !! 

KEUZE UIT 

3-6-9-12-15 km 
!!16u00!! 6 

 
Belangrijk: de afstand die bij inschrijving wordt aangeduid moet ook de 

gelopen afstand zijn, zoniet zal je niet opgenomen worden in de uislag. Je 

blijft wel recht hebben op een prijs bij inruiling van het borstnummer. 
 

3. Prijzen 
 Elke ingeschreven deelnemer ontvangt in ruil voor het borstnummer een prachtige prijs!! 

 Af te halen na de wedstrijd (per categorie) in de “PRIJZENTENT” 

 

4. Parcours:  

AANKOMST

START

Andere looprichting eerste kleine ronde
AANKOMST

DOORLOOP

Vanaf 2  ronde (6-15 km)
de

 



 

5. Parking 
In de Zwaluwstraat zelf is parkeergelegenheid. 
 

6. Routebeschrijving 
Adres: Molenheide 25, 1840 Malderen (Londerzeel) 

Parking: richtadres: Zwaluwstraat 135, 1840 Malderen 

Alternatieve route, komende via A12 (Antwerpen/Brussel) wegens 
wegenwerken in Londerzeel centrum 
 
Vanuit Brussel: 
Voorbij afrit Londerzeel rijden tot in Breendonk (dus ook voorbij brouwerij "Duvel") 
==> Afrit "Sint-Niklaas, Dendermonde, Puurs" nemen  
==> Richting "Dendermonde" volgen (Dendermondsesteenweg, N17) 
==> Te Lippelo richting "Malderen" nemen. 

Vanuit Antwerpen: 
Niet tot in Londerzeel rijden maar te Breendonk 
==> Afrit "Sint-Niklaas, Dendermonde, Puurs" nemen  
==> Richting "Dendermonde" volgen (Dendermondsesteenweg, N17) 
==> Te Lippelo richting "Malderen" nemen. 

Afrit Londerzeel kan ook gebruikt worden maar wegens grote wegenwerken is Malderen 
niet vlot bereikbaar.  

 Volg “Londerzeel Sint-Jozef” 

 Volg “Malderen” + gele "MOLENLOOP-wegwijzers". 

 

 


