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ATAC Nieuwsflash nr. 33
Ondertussen zijn we weer een heel eind gevorderd in het winterseizoen 2015-2016. De
kampioenschappen zijn volop aan de gang zowel outdoor als indoor.
We zijn zeer verheugd dat we op verschillende wedstrijden onze atleten aan het werk zien om
onze clubkleuren te verdedigen.
Hartelijk dank aan al onze atleten die telkens weer vol overgave hun beste beentje voorzetten
op de verschillende wedstrijden!
In december hadden we onze traditionele veldloop en kerstjogging op domein De Lilse Bergen
en aanstaande zondag 07/02/2016 is er het PK veldlopen. Zulke organisaties zijn enkel mogelijk
dankzij de steun van vele helpende handen, sponsors, supporters, atleten… waarvoor een
welgemeende Dank U Wel!
Verder in deze nieuwsflash vind je info over de nieuwe samenstelling van het bestuur, ons
jaarlijks clubfeest met de uitreiking van de welverdiende trofeeën, en over onze eigen
organisaties in 2016.

Bestuur – materiaalmeester(s)
Eind vorig jaar heeft onze voorzitter Leo Lambregts beslist wegens beroepsredenen een stapje
terug te willen zetten en de functie als voorzitter niet langer te behartigen. Leo blijft zich wel nog
inzetten voor de club als bestuurslid.
Hierbij willen wij Leo nogmaals bedanken voor zijn trouwe inzet als voorzitter gedurende zijn
voorzittersperiode!
Tijdens onze Algemene Vergadering hebben 2 nieuwe kandidaten zich aangeboden om toe te
treden tot het dagelijks bestuur van ATAC: Ingrid Joris (mama van Hannah en Bram
Vanmechelen) en Luc Tan (papa van Ruï en Noa Tan).
Onlangs werd in de Raad Van Bestuur bekrachtigd dat Ingrid Joris de functie van voorzitter zal
uitoefenen en Luc Tan zal toetreden als bestuurslid.
Wij wensen Ingrid en Luc veel succes met hun nieuwe uitdagingen!
We zijn nog op zoek naar materiaalmeesters voor Turnhout en/of Vosselaar.
Wat houdt dit in: in eerste instantie orde houden in het materiaalhok en indien je agenda het
toelaat de nodige materialen aangeven en wegbergen tijdens de wedstrijden.
Voel je je geroepen voor deze ondersteunende taak, geef gerust een seintje aan atac@val.be of
je kan je ook steeds melden bij één van de bestuursleden of trainers.
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ATAC-clubfeest vrijdag 28 maart 2016
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we het ATAC-clubfeest met traditiegetrouw de uitreiking
van de verschillende jeugdtrofeeën van het winterseizoen 2015-2016 en het zomerseizoen 2015.
Voor onze oudere atleten (vanaf cadet) voorzien we dan ook de overhandiging van de
prestatievergoedingen.
Dit jaar gaat het clubfeest opnieuw door in zaal De Schrans, Vaartstraat 5, 2340 Beerse.
Meer details vind je in het aparte communicatiebericht.
Inschrijven kan via deze link: http://goo.gl/forms/3ihhE4C69i VOOR 10 maart.
Snel inschrijven is de boodschap, van vorige jaren weten we dat de inschrijvingen vlot verlopen
en vol = vol!

Inkomkaarten BK veldlopen
Op zondag 13 maart is er de afsluiting van het veldloopseizoen met het BK veldlopen in
Wachtebeke. Via de club kunnen we inkomkaarten bestellen voor het BK veldlopen aan
verminderd tarief: 6 euro per persoon in plaats van 9 euro ter plaatse.
Wie geïnteresseerd is, mag zijn naam doorgeven + aantal tickets via onderstaande link:
http://goo.gl/forms/8HGL3FtxH2 VOOR 25 februari.
Kaarten worden pas besteld als het juiste bedrag op het rekeningnummer werd
overgeschreven: ATAC vzw BE95 3630 4158 5758.

Wintertrofee
Voor benjamins, pupillen en miniemen is er een wintercriterium. Dit is een
regelmatigheidscriterium waarbij alle atleten die aan de voorwaarden voldoen, een trofee
ontvangen die wordt uitgereikt op het jaarlijkse clubfeest.
Atleten die nog in aanmerking wensen te komen voor de wintertrofee of hun klassement nog
wat willen aanscherpen, kunnen steeds de tussenstand terugvinden via http://www.atacatletiek.be/prestaties.html. Hier kan je ook nog eens het reglement nalezen van dit
wintercriterium.
IEDERE jeugdatleet die voldoet aan de voorwaarden van de wintertrofee, ontvangt een beker
ongeacht de plaats in de rangschikking.
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Jeugdwedstrijden
Volgende wedstrijden hebben we deze winter nog op de kalender staan voor de jeugd:
Zondag 07/02/2016
Zondag 21/02/2016
Zondag 28/02/2016
Zondag 13/03/2016

PK Veldlopen in Gierle (ATAC eigen organisatie – allen op post !!!)
Veldloop in Borsbeek
Veldloop in Essen
BK veldloop in Wachtebeke

Zaterdag 14/02/2016
Zaterdag 27/02/2016

Indoor in Gent
Indoor in Herentals

Zoals je zult merken is er een indoorwedstrijd toegevoegd aan de lijst: zondag 14/02/2016 in
Gent.
Voor de jeugd staan volgende wedstrijden op het programma:

Ben
Pup
Min

JONGENS
60–ver–4x200
60–kogel–4x200
60–ver–4x200

MEISJES
60-Kogel–4x200
60–ver–4x200
60–hoog–4x200

Er is dus hier een estafettewedstrijd mogelijk met de 4 x 200m. Atleten die wensen deel te
nemen: gelieve zo snel mogelijk een mail te sturen naar Luc Tan:
luc@tan.nu met vermelding van je naam – borstnummer en categorie.

Jeugdatleten die regelmatig deelnemen aan een veldloop in de provincie Antwerpen, doen
automatisch mee aan de “PCA Crosstrofee”. Dit is een regelmatigheidscriterium georganiseerd
door de provincie waar op het einde van het veldloopseizoen de eerste 10 atleten per reeks in
de bloemetjes worden gezet. De stand van de PCA Crosstrofee kun je terugvinden via deze link:
http://pcantwerpen.be/evenementen/crosstrofee/
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ATAC-organisaties 2016
Voor het zomerseizoen van 2016 zijn het voor ATAC weer drukke tijden. Naast onze gekende
meetings hebben we dit jaar het PK meerkamp voor de jeugd toegekend gekregen.
Zondag 09/04/2016
Vrijdag 13/05/2016
Maandag 16/05/2016
Zondag 05/06/2016
Zondag 07/08/2016
Zaterdag 27/08/2016
Zondag 11/09/2016
Zondag 18/12/2016

Open Meeting vanaf cadet in Turnhout – Memorial Jef Vissers
Stadsparkfeestenloop in Turnhout
PK Meerkamp Jeugd
Jeugdmeeting in Turnhout (Kempisch Criterium)
Open meeting vanaf cadet in Turnhout
Kempisch Jeugdcriterium in Vosselaar
Open meeting vanaf cadet in Turnhout
ATAC veldloop

28/11/2016 – 30/11/2016

ATAC Stage - Hoge Rielen in Tielen

JAARBOEK 2015 – ZOMERKALENDER 2016
In de loop van 2015 werd door de VAL beslist om het tijdschrift Atletiekleven niet langer te
verspreiden onder de bestaande vorm. Het boekje werd vervangen door een digitale
nieuwsflash.
Het jaarboek en de zomerkalender wordt nog steeds verkocht, via de club kan dit aan
gunsttarieven.
-

Jaarboek 22 Euro ipv 25 euro
Zomerkalender 12 Euro ipv 14 euro
Jaarboek + zomerkalender 32 Euro ipv 34 euro

Wie geïnteresseerd is, kan zijn bestelling doorgeven via onderstaande link:
http://goo.gl/forms/8e4Sf0OKhM VOOR 05/02/2016.
Betalingen: de bestellingen worden pas geregistreerd na betaling van de juiste bedragen op
rekeningnummer ATAC vzw BE95 3630 4158 5758 met vermelding van naam + jaarboek of
zomerkalender of beide.
BETALINGEN DIENEN TE GEBEUREN VOOR VRIJDAG 05/02/2016.
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