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ATAC Nieuwsflash nr. 30
Ondertussen is de zomervakantie halfweg… velen hebben misschien al een mooie vakantie
achter de rug, voor anderen komt deze er misschien nog aan.
Onze 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…
We waren het zomerseizoen gestart met de organisatie van het PK-Alle Categorieën. Deze
organisatie is vlekkeloos verlopen, er werden mooie resultaten neergezet en er mochten ook
enkele medailles achterblijven in Turnhout!
Onze jaarlijkse Stadsparkfeestenloop was weer een groot succes. Dankzij de gunstige
weergoden die dag kunnen we zeggen dat dit voor het derde jaar op rij een groot succes was.
Aan iedereen die zijn steentje hiervoor heeft bijgedragen: een welgemeende dank u wel!
Weer 2 geslaagde grotere organisaties van ATAC!
In deze nieuwsflash geven we kort een overzicht van de komende eigen organisatie, informatie
over onze ATAC-2 daagse in Nederland enzovoort.

Wij gaan altijd volle bak want wij zijn van ATAC!
Iedereen zal het ondertussen al wel eens gehoord hebben… ons eigen clublied van ATAC… Voor
diegenen die het toch gemist hebben: je kan het steeds eens beluisteren op onze website.
Via mailings, facebook… had je misschien ook vernomen dat wij dit lied hadden opgesteld in
het kader van de Sportcity-clubwedstrijd. Via tal van kleine wedstrijden waren we uiteindelijk
in de finale geraakt met nog 4 andere clubs. Als opdracht voor de finale moest er een clublied
gemaakt worden. Enkele enthousiaste atleten en ouders hebben de handen in elkaar gestoken
en dit heeft geleid tot een prachtig resultaat… ook van andere clubs krijgen we hiervoor nog
regelmatig lovende woorden toebedeeld….
ATAC WAS DE UITEINDELIJKE WINNAAR VAN DEZE CLUBWEDSTRIJD en we ontvingen hiervoor
een cheque ter waarde van 4000 euro voor de aankoop van sportmateriaal bij Sportcity in
Merksplas.
Dus nogmaals een bijzondere dank aan iedereen die in naam van ATAC heeft deelgenomen aan
de wedstrijd.
Ook willen we Pieter Rijnders extra bedanken voor het vele film- en montagewerk dat mede
dankzij Pieter geleid heeft tot een resultaat waar we fier op mogen zijn!
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ATAC - Atletiekstage weekend 30 oktober t.e.m. 1 november
Na het succes van voorgaande jaren hebben we ook dit jaar weer een herfststage voorzien. Dit
jaar zal de stage doorgaan van 30 oktober 2015 tot en met zondag 1 november. De locatie is
dezelfde als in 2015 namelijk Domein "W'tjewel" in Eersel (vlak over de grens met Nederland).
Alle detailinformatie kan je terugvinden via deze link:
http://www.atac-atletiek.be/Uitnodiging%20stage%20ATAC%202015.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.
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
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
Hier vind je al onze ATAC-artikelen, promoties… Om het nog eenvoudiger te maken kan je
voortaan zonder clubcode rechtstreeks bestellen via deze link.
Indien er bepaalde groepen zijn die graag “groepskledij” aankopen om hun groep nog meer in
de kijker te plaatsen, gelieve hiervoor eerst het bestuur te contacteren om te bekijken wat de
mogelijkheden zijn!
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ATAC - zomerorganisaties
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert ATAC nog enkele zomerwedstrijden:
De eerstvolgende jeugdmeeting is op zondag 9 augustus 2015 in Turnhout. Het betreft een
meerkamp in het kader van het Kempisch Criterium. De start is om 13u30 dus wij verwachten
al onze jeugdatleten tegen 12u30 aan de piste in Turnhout voor hun inschrijving en
gezamenlijke opwarming!
Meer informatie over de verschillende proeven kan je terugvinden via http://www.atacatletiek.be/2015%20%20open%20kempisch%20criterium%20meerkamp%209%20augustus.pdf
Traditiegetrouw is er het laatste weekend van de zomervakantie de jeugdmedaillemeeting in
Vosselaar. Deze gaat door op zaterdag 29 augustus om 13u30.
Wij verwachten al onze jeugdatleten tegen 12u30 aan de piste in Vosselaar voor hun
inschrijving en gezamenlijke opwarming!
http://www.atacatletiek.be/2015%20%2029%20augustus,%20open%20kempisch%20criterium
%20vosselaar.pdf

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 van 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.
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Wist je dat
-

Wist je dat Herman en Marleen onze website in een nieuw kleedje hadden gestoken…
Prachtig werk waarvoor onze welgemeende dank!

-

Wist je dat ATAC het PK veldlopen heeft toegekend gekregen. Naast onze jaarlijkse
veldloop op Domein De Lilse Bergen op zondag 20 december 2015 is er dus het
Provinciaal Kampioenschap veldlopen op diezelfde plaats op zondag 7 februari 2016.
Noteer beide datums alvast in je agenda!

-

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 de volgende nieuwsflash half september verschijnt met o.a. informatie over
lidgelden 2015-2016, wintertrainingen…

-

Wist je dat je de organisaties van alle wedstrijden steeds kan terugvinden via
http://www.val.be/UserFiles/File/Josefien/Kalender/Zomer%202015/Zomerkalender20
15_definitief.pdf
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