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Ondertussen zijn we weeral aan de tweede helft van het zomerseizoen 2016 begonnen.
Sommigen onder ons hebben misschien al een mooie vakantie achter de rug, voor anderen
komt deze er misschien nog aan of zijn er volop van het genieten.
Onze ATAC-atleten blijven ondertussen het beste van zichzelf geven op de zomermeetings,
wegwedstrijden… Regelmatig zien we ATAC-atleten opduiken in de pers, krijgen we mooie
resultaten te zien of zien we enthousiaste atleten op training…
Wat organisaties betreft, hadden we een druk begin van het zomerseizoen met een zeer druk
Pinksterweekend. Op vrijdagavond was er onze Stadsparkjogging. Dit jaar waren de weergoden
ons wederom goed gezind en dat liet zich ook weer blijken in het deelnemersaantal. Het vierde
jaar op rij hebben we ons deelnemersaantal overschreden. Direct daarop volgend hadden we
dan op Pinkstermaandag het Provinciaal Kampioenschap voor onze jeugd. Deze grote
organisatie is vlekkeloos verlopen, we hebben hiervoor dan ook de nodige positieve
commentaren mogen ontvangen van de VAL, PCA… Daarom willen we al onze vrijwillige
helpers nog eens extra bedanken om deze organisaties mee tot een goed einde te brengen!!!
De dag van heden zijn zulke organisaties zeer belangrijk om de club op een gezonde manier te
kunnen laten functioneren.

In deze nieuwsflash geven we kort een overzicht van de komende eigen organisatie, informatie
over de ATAC-stage, de nieuwe ATAC-kledij…

ATAC Herfststage “Domein De Hoge Rielen” Lichtaart
Onze jaarlijkse succesvolle herfststage zal ook dit jaar weer plaatsvinden. Dit jaar gaat de stage
door in eigen land, zelfs in onze eigen streek. De stage zal doorgaan van vrijdag 28 oktober
2016 tot en met zondag 30 oktober. Onze ATAC-ers zullen dit jaar trainen, plezier maken, zich
amuseren… op Domein De Hoge Rielen in Lichtaart.
Alle detailinformatie kan je terugvinden via deze link:
http://www.atac-atletiek.be/Uitnodiging%20stage%20ATAC%202016.pdf

Een heerlijke afwisseling tussen atletiek, andere sporten, fun, lekker eten… kortom plezier
gegarandeerd!!!
De stage is voor iedereen toegankelijk, ook voor onze kleinste atleten is er een aangepast
programma en zijn er de nodige begeleiders.
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De kostprijs bedraagt slechts 60 euro per deelnemer. Je kan dit bedrag storten op het
rekeningnummer AMEYEKEUPPENS - IBAN BE22 4093 0277 6147 - BIC : KREDBEBB met
vermelding van je voornaam, naam en ATAC Atletiekstage (alsook of je vegetarisch eten
wenst).
Je inschrijving is pas definitief na betaling! Gelieve te betalen VOOR 15 oktober 2015 !!
Verdere informatie kan je bekomen via serge.de.smedt@skynet.be of j.ameye@skynet.be.
Gezien het succes van voorgaande jaren... wacht niet te lang met inschrijven. Eerst is eerst en
vol is vol…

ATAC - clubkledij
Zoals je ondertussen al wel hebt vernomen lopen we weldra met nieuwe ATAC-wedstrijdkledij.
Vanaf dit nieuwe zomerseizoen mochten clubs shirtsponsoring aanbrengen op hun clubkledij.
Onze trouwe sponsor DBR aannemingen uit Vosselaar was bereid de club hiervoor een hart
onder de riem te steken.
De pasmomenten van de nieuwe clubkledij zijn ondertussen achter de rug en de kledij werd
besteld. Eind augustus, begin september wanneer de meesten onder ons terug zijn uit verlof,
gaan we de nieuwe clubkledij verdelen. Vanaf het moment dat deze verdeeld is, zijn onze
atleten verplicht hiermee te lopen in wedstrijden. De oude wedstrijdkledij kan dan nog
gedragen worden tijdens de trainingen…
Ondertussen is onze online-webshop door Sportcity ook aangepast naar het ERIMA-gamma.
Atleten die clubkledij wensen aan te kopen: dit kan via onze webshop. Meer informatie kan je
steeds terugvinden via onderstaande link:
http://www.sportcity.be/atac-atletiek

ATAC – organisaties en jeugdwedstrijden
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert ATAC nog enkele zomerwedstrijden:
Volgende ATAC-organisaties zijn er nog op til:
Zaterdag 27 augustus: Jeugd Medaille meeting in Vosselaar (Kempisch Criterium)
Zondag 11 september: Open meeting in Turnhout
Zondag 18 december: ATAC-veldloop en Kerstjogging in Domein De Lilse Bergen
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Meer informatie over onze eigen organisaties kan je terugvinden via onderstaande link:
http://www.atac-atletiek.be/organisaties.html
Verder zijn er nog enkele gezamenlijke jeugdwedstrijden die ook meetellen voor het Kempisch
Criterium:
Zondag 4 september: Jeugdmeeting te Geel
Zondag 18 september: Jeugdmeeting Malle (= finalewedstrijd Kempisch Criterium)

ATAC Zomertrofee voor de jeugd
Atleten die nog in aanmerking wensen te komen voor de ATAC-zomertrofee, kunnen steeds de
tussenstand terugvinden via volgende link:
http://www.atac-atletiek.be/prestaties.html
Voor alle duidelijkheid hieronder nog eens de voorwaarden.
IEDERE jeugdatleet die voldoet aan de voorwaarden, ontvangt een trofee ongeacht de plaats.
De zomer-trofee wordt georganiseerd voor benjamins, pupillen en miniemen.
Om in aanmerking te komen voor de zomer-trofee moet men een minimum aantal
proeven afleggen :
Benjamins 4 proeven 2 maal, Pupillen 5 proeven 2 maal. Miniemen 6 proeven 2
maal (2 spring-, 2 werp- en 2 loopnummers waarvan 1 de 1000m moet zijn).
Alle prestaties die gelukt zijn tijdens een wedstrijd ingericht onder toezicht van
K.B.A.B (Koninklijke Belgische Atletiekbond), de V.A.L. (Vlaamse Atletiekliga), de
L.F.B.A. (Franstalige liga) of een buitenlandse atletiekbond komen in aanmerking
voor een geldige prestatie.
De proeven moeten minstens 2 maal afgelegd worden, maar enkel het beste
resultaat van de 2 komt in aanmerking voor de punten. Er wordt een klassement
opgemaakt per categorie.

De tussenstand van het Kempisch Criterium kan je ook terugvinden via bovenstaande link.

Overgang miniem naar cadet
De overgang van 2de jaars miniem naar cadet is ook de leeftijd waar de meeste atleten een
bepaalde keuze gaan maken in hun verdere interesses binnen de atletiek. Daar dit niet voor
iedereen evident is krijgen deze atleten de gelegenheid om vanaf september mee trainen bij de
verschillende trainingen van de cadetten om zo kennis te maken met de verschillende trainers,
groepen, disciplines….
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Er zijn 2 grote groepen nl de afstandslopers en onze kampers. Binnen de kampersgroep zijn er
dan nog verschillende mogelijkheden ifv de verschillende disciplines.
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij:
-

Luc Lenaerts voor het afstandslopen: luc.lenaerts10@telenet.be
Serge Desmedt voor de kampnummers: serge.de.smedt@skynet.be

Wist je dat
-

Wist je dat we ondertussen enkele nieuwe trainers hebben die ons trainersteam zijn
komen versterken:
o Pieter Desmedt
o Anaïs Berckvens
o Sofie Lenaerts
We wensen hen veel succes met de trainingen!!!

-

Wist je dat je de uitslagen van wedstrijden gelopen buiten clubverband steeds kan
doorsturen naar Herman Fabri onze webmaster zodat deze mee verwerkt kunnen
worden… dit kan via fabrih@skynet.be

-

Wist je dat je de organisaties van alle wedstrijden steeds kan terugvinden via
http://www.val.be/?mnuid=937

-

Onze atleten vanaf cadet zelf verantwoordelijk zijn voor het indienen van hun
prestaties om in aanmerking te komen voor het clubcriterium met bijhorende prijzen.
Meer informatie kan je terugvinden via:
http://www.atac-atletiek.be/2016-02-16-PrestatievergoedingATACrev4-2webversie.pdf
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