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ATAC Nieuwsflash nr. 32
Het winterseizoen 2015-2016 is ondertussen gestart en tal van ATAC-atleten hebben zich al in
de kijker kunnen lopen in de eerste veldlopen van het seizoen in Neerpelt, Duffel en Tilburg.
We kunnen ook terugblikken op een zeer geslaagde ATAC-stage in Eersel in Nederland. De
weergoden, de organisatie, de blije gezichten… hebben weer voor onvergetelijke momenten
gezorgd. In 2016 zal de stage terug in België doorgaan namelijk in domein de Hoge Rielen. Later
volgt hierover meer informatie!
De herfstperiode betekent ook weer zeer drukke voorbereidingen voor onze eigen veldloop en
kerstjogging op zondag 20 december 2015 in Domein De Lilse Bergen in Gierle. Deze
organisatie vraagt niet alleen veel voorbereiding, maar ook veel helpende handen. Voor dit
laatste vragen we in deze ATAC-nieuwsflash jullie medewerking.
We wensen jullie veel leesplezier!

Droevig nieuws
Net voor het versturen van deze nieuwsflash is ons volgend droevig nieuws toegekomen.
Op maandag 23/11 is ons bestuurslid en ere-jurylid Jef Vissers overleden. Jef was ook gekend
als onze materiaalmeester. Jef is overleden ten gevolge van een tragisch ongeval waarbij een
gasontploffing in zijn woning hem fataal is geworden. Zijn vrouw heeft zeer zware
brandwonden opgelopen en wordt ondertussen verzorgd in het Stuivenbergziekenhuis in
Antwerpen.
Jef was ook de grootvader van Stefanie en Evelien. Stefanie Brosens is nog steeds zeer actief lid
van de club. Evelien had 2 jaar geleden besloten het een beetje rustiger aan te doen en zich te
concentreren op haar studies.
De uitvaart van Jef is op dinsdag 1 december om 12u45 in het crematorium te Turnhout. Het
rouwbericht zal eerstdaags ook op onze website terug te vinden zijn.
Ondertussen bekijken we wat we als club kunnen doen om de nabestaanden te ondersteunen
want deze mensen zijn al hun bezittingen kwijt. Ook zeer vele bezittingen van Stefanie en
Evelien zijn achtergebleven in de brand daar zij kind aan huis waren en vele uren per week
aanwezig waren bij Jef en Magda.
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32ste Vossecross voor dames en 20ste cross ERE-prijs DBR voor heren en
5de kerstjogging
Deze organisaties vinden plaats op zondag 20 december 2015 op ons gekend terrein van
Domein De Lilse Bergen in Gierle. De kerstjogging start om 10u met de keuzemogelijkheid
tussen 5 en 10 km. De kerstjogging maakt ook deel uit van het Criterium Noordloper 2016.
De start van onze eerste veldloop is voorzien om 12u.
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor deze organisaties al volop aan de gang: sponsors
worden nog gezocht en de helperslijst wordt eerstdaags verstuurd via mail. Dus wil je een
handje toesteken, geef dan gerust een seintje, uiteraard is er voldoende tijd om de wedstrijd
van je zoon/dochter bij te wonen.
Er zal een helperslijst verstuurd worden met al de verschillende taken. Heb je dus een
momentje vrij om een handje toe te steken, laat het gerust horen via onderstaande contacten.
Indien er nog mensen zijn die potentiële sponsors kennen voor onze organisaties (voor een
financiële bijdrage of naturaprijzen), geef gerust een seintje een Luc Lenaerts (0495/64.25.62),
Yelle Van Waeyenberghe (0471/97.76.57), Guy Van Goubergen (0495/35.35.29), Koen Appels
of via atac@val.be.

Jeugdwedstrijden - Jeugdkalender
Tijdens de stage werd er een uiteenzetting gedaan i.v.m. het jeugdbeleid van de club en hun
visie hierover. Hier werd vermeld dat er vanaf volgend zomerseizoen aan de jeugdatleten die
actief zijn op wedstrijden de mogelijkheid wordt aangeboden om technische trainingen te
volgen.
Het criterium om aan deze trainingen te kunnen deelnemen is dat ze tijdens dit winterseizoen
minstens aan 4 wedstrijden moeten deelnemen (veldloop en/of indoor) waarvan 1 wedstrijd
van ATAC (veldloop op 20/12/2015 of 07/02/2016).
Voor bijkomende vragen kan je terecht bij Stijn Van Gestel of Hanne Van Waeyenberghe.
Zoals beloofd zouden wij nog eens op zoek gaan naar een derde indoorwedstrijd om als club
gezamenlijk aan deel te nemen met de jeugd.
Wij hebben geopteerd voor Heusden-Zolder op zaterdag 13/02/2016. Dit is een unieke
gelegenheid om de nieuwe indoorhal van Heusden uit te testen. Later meer hierover.

Wintertrainingen
Ondertussen zijn de wintertrainingen volop aan de gang en heeft koning winter zijn intrede
gedaan. Vandaar nog eens een warme oproep om altijd voldoende warme kledij, regenkledij…
te voorzien zodat de atleten voldoende warm gekleed zijn.
Hierbij de gouden regel: beter te veel dan te weinig…
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ATAC-gadgets
Wij hebben nog enkele ATAC-gadgets in stock. Voor de geïnteresseerden bieden wij deze te
koop aan aan inkoopprijs. Dus wees er snel bij want op = op.

Drinkbus = 4 euro/stk
Muts = 8 euro/stk
T-shirt = 10 euro/stk
beschikbare maten:

140
164

1x
6x

38
40
42

9x
1x
1x

M
L
XL

1x
3x
4x

Wij willen er wel op wijzen dat dit T-shirt geen wedstrijdshirt is. Tijdens de wedstrijd is het
verplicht om een wedstrijdsinglet of wedstrijdtopje van ATAC te dragen.
Wedstrijdkledij kan aangekocht worden via http://www.sportcity.be/atac-atletiek.
Ondertussen is de rugzak ook terug beschikbaar in ons gamma.
Op vraag van atleten en ouders is er een trainingsbroek met doorlopende rits toegevoegd aan
ons assortiment. Deze broek is erg handig als men voor de start van een wedstrijd of tussen de
proeven door op een snelle manier een lange broek wil uitdoen.
Alles is te vinden op de website van Sportcity http://www.sportcity.be/atac-atletiek.
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