
DOMMELHOF 

FUNRUN 
Datum: Zaterdag 11 mei 2019 (9 uur 30 tot 19 uur) 

Locatie: Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Pelt 

Parcours: 2,5 km door Provinciaal Domein Dommelhof met  

KLEUREN 

KLAUTEREN 

KLANKEN 

1, 2 of 3 rondjes 

Randanimatie en live muziek heel de dag 

 

Voormiddag zonder kleur, namiddag met kleur 

WALKWAVE (wandelen): start om 10 uur 30 en om 13 uur 30 

RUNWAVE (joggen of lopen) : start om 11 uur 30 en om 14 uur 30  

SPRINTWAVE (hardlopen): start om 16 uur 30 

G-sporters - €0 

Kids (-12) - €5 

Individuen - €10 

Info en inschrijven via info@playandjoy.be  

Partners: Play&Joy, G-sportcentrum Dommelhof, Sport Vlaanderen en Gemeente Pelt 

 

mailto:info@playandjoy.be


Praktische info over Dommelhof FunRun. 

Toegankelijk voor iedereen, dus ook op maat van blinden en slechtzienden. 
 

Kom op zaterdag 11 mei lopen of wandelen in Provinciaal Domein Dommelhof! 

Deze FunRun is een echte belevingsloop: 

➡ word bekogeld met kleurstofpoeder (KLEUREN), 

➡ overwin enkele hindernissen (KLAUTEREN) en 

➡ geniet van de geluiden in Klankenbos (KLANKEN)!  

Je kan ook deelnemen aan een wave zonder kleurstof.  

Deze run is een echt familiemoment. Het schept een band als je samen de hindernissen overwint en 

deze beleving kan delen met elkaar.  

PARCOURS 
Een rondje is 2,5 kilometer. Je kan deze 1, 2 of 3 keer lopen.  

KLEUREN: je wordt bekogeld met kleurstofpoeder zoals bij de welbekende colorruns. Deze stof is 

niet ongezond en is onschadelijk voor de natuur.  

(Ben je hier wat vies van? We organiseren ook een wave voor zij die niet vuil willen worden. Check de 

timing.) 

KLAUTEREN: je komt onderweg allerlei obstakels tegen die je dient te overwinnen. Denk hierbij aan 

de survivalruns, maar je wordt niet extreem uitgedaagd zoals zwemmen of door modder kruipen. 

Beeld je eerder in dat je over, door of onder dingen moet lopen.  

KLANKEN: het bos van Dommelhof staat bekend als Klankenbos, waarin klankinstallaties geplaatst 

zijn in en tussen de bomen. Hier ga je nu op een unieke manier langslopen en ervaar je de geluiden 

op een exclusieve manier! Naast de permanente klankinstallaties zullen er ook live muzikanten langs 

het parcours muziek maken!  

WAVES 
Je kan deelnemen aan 3 verschillende waves: 

WALKWAVE (wandelen) 

Je wandelt het parcours van 2,5 kilometer 1 of 2 keer. Je beleeft het provinciaal domein op een 

unieke manier, zoals je het nog nooit zag! Weet dat er bij elke hindernis een vluchtweg is voorzien, 

dus geen paniek, echt iedereen kan meedoen!  

Je kan starten tussen 10 uur 30 en 11 uur voor de 'Kleurloze Walkwave'. Dit is volgens de organisatie 

een aanrader voor blinden en slechtzienden! 



Tussen 13 uur 30 en 14 uur kan je starten voor de 'Walkwave' mét kleurstofpoeder.  

 

RUNWAVE (joggen of lopen) 

Je loopt hetzelfde parcours op je eigen tempo. Er is geen tijdsregistratie. 

Het domein is gekenmerkt door steile heuvels, Finse piste, klankinstallaties, atletiekpiste, 

beachterrein en mooie bosrijke paadjes, dus deze zal je dus zeker passeren! 

Je vertrekt tussen 11 uur 30 en 12 uur 30 voor de 'Kleurloze Runwave' 

en tussen 14 uur 30 en 15 uur 30 voor de 'Runwave' mét kleurstofpoeder. 

SPRINTWAVE (hardlopen) 

In team van 4 probeer je zo snel mogelijk elk om de beurt een rondje te lopen. De winnende ploeg 

krijgt een leuke prijs.  

Spreek dus rap je snelste vrienden aan! 

Deze wave vertrekt stipt om 16 uur 30 

INSCHRIJVINGEN 
G-SPORTERS mogen gratis deelnemen, maar moeten eveneens op voorhand inschrijven. 

Inschrijven kan via info@playandjoy.be . Laat ons via mail weten voor welke wave je wilt inschrijven 

en met hoeveel personen. Weet dat begeleiders met een begeleiderspas ook gratis mogen 

deelnemen. Mochten er nog vragen zijn kan je ook altijd bellen naar 0486 10 48 55.  

Je kan eventueel ook de Facebook-pagina van Play&Joy of de website www.playandjoy.be in de 

gaten houden. 

PRAKTISCH 
PARKEREN is mogelijk op de parking van Dommelhof theatergebouw of langs de Rallylaan bij de 

Scoutsrally. Het adres is Toekomstlaan 5, 3910 Pelt. 

Toch raden wij aan om bij dit sportieve evenement de FIETS te gebruiken! Er worden extra 

fietsenstallingen gemaakt. 

TIMING 
09 uur 30 ➡ de randanimatie, het eten en drinken staan klaar 

10 uur 30 ➡ start 'Kleurloze Walkwave' (starten kan doorlopend tot 11 uur) 

11 uur 30 ➡ start 'Kleurloze Runwave' (starten kan doorlopend tot 12 uur 30) 

13 uur 30 ➡ start 'Walkwave' (starten kan doorlopend tot 14 uur) 

14 uur 30 ➡ start 'Runwave' (starten kan doorlopend tot 15 uur 30) 
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16 uur ➡ live optreden (tot 18 uur) 

16 uur 30 ➡ start 'Sprintwave' 

19 uur ➡ einde 

START- EN AANKOMSTZONE zal op de atletiekpiste zijn. Hier zal ook het aanmelden 

gebeuren en er zullen drank- en eetstanden, animatie en muziek zijn.  

RANDANIMATIE 
Buiten een lekker drankje of een croque uit het vuistje, zullen er ook springkastelen zijn voor de kids, 

of kan je een spelletje Kubb, Spikeball of Krolf spelen en nog veel meer. Live optredens van 

muzikanten en DJ's zullen zorgen voor een fijne muzikale sfeer! 


