
     

 

 

 

 

 

 

 
 

Kamperscriterium 2007 

 

o Zaterdag 22 september 2007 

o Zaterdag 6 oktober 2007  
 

Reglement: 

Om in aanmerking te komen voor de eindrangschikking van het 

kamperscriterium, moet men aan volgende voorwaarden voldoen : 

• deelnemen aan beide meetings van het criterium (22/9 en 6/10)  

• een geldige prestatie hebben voor ten minste drie verschillende 

kampnummers 

Er zijn geldprijzen volgens een prestatietabel, men ontvangt een 

geldprijs voor de drie beste prestaties, van drie verschillende 

proeven in de tabel. 

 

 

Prestatietabel: zie http://users.pandora.be/jongenfit/kamp2007.htm 

 

 



Kampersmeeting 1 

Zaterdag 22 september 2007 

Benaderend uurschema 
 
 

 14.00 kogel cad dames + W50 (3kg) 

  speer cad heren + M60+ (600g) 

  discus schol heren + M50/M55 (1.5kg) 

  hoog schol dames 

  ver JSM heren 

 

 14.30 kogel cad heren (4kg) 

  speer schol heren + M50/M55 (700g) 

  discus JSM heren (2kg / 1.75kg) 

 

 15.00 hoog cad dames 

  ver schol heren 

  kogel JSM dames + M70+ (4kg) 

  speer JSM heren (800g) 

 

 15.30 speer schol dames (600g) 

  kogel schol heren + M60+ (5kg) 

  discus JSM dames (1kg) 

    

 16.00 hoog JSM dames  

  speer cad dames + M70+ (500g) 

  ver cad heren 

  discus schol dames (1kg) 

  kogel SM heren (7.26kg) 

 

 16.30 kogel schol dames (4kg) 

  speer JSM dames (600g) 

 

 17.00 kogel jun heren + M50/M55 (6kg) 

    

 

Opgelet: de proeven volgen elkaar op !!! 

 

Bij deelname aan beide kampersmeetings (22/9 en 6/10) zijn er geldprijzen 

volgens prestatie voor de 3 beste proeven: reglement en tabellen zie 

http://www.jongenfit.be. 

 



Kampersmeeting 2 

Zaterdag 6 oktober 2007 

Benaderend uurschema 
 

 

 

 14.00 kogel cad dames + W50 (3kg) 

  speer cad heren + M60+ (600g) 

  ver schol dames 

  hoog JSM heren 

 

 14.30 kogel cad heren (4kg) 

  speer schol heren + M50/M55 (700g) 

  discus JSM heren (2kg / 1.75kg) 

 

 15.00 ver cad dames 

  discus cad heren + M60+ (1kg) 

  hoog schol heren 

  kogel JSM dames + M70+ (4kg) 

  speer JSM heren (800g) 

 

 15.30 speer schol dames (600g) 

  kogel schol heren + M60+ (5kg) 

  discus JSM dames (1kg) 

    

 16.00 ver JSM dames  

  speer cad dames + M70+ (500g) + W50/W55 (500g) 

  hoog cad heren 

  kogel SM heren (7.26kg) 

 

 16.30 discus cad dames (1kg) 

  kogel schol dames (4kg) 

  speer JSM dames (600g) 

 

 17.00 kogel jun heren + M50/M55 (6kg) 

    

 

Opgelet: de proeven volgen elkaar op !!! 

 

Bij deelname aan beide kampersmeetings (22/9 en 6/10) zijn er geldprijzen 

volgens prestatie voor de 3 beste proeven: reglement en tabellen zie 

http://www.jongenfit.be. 

 


