
Dankjewel 

Jeugdtrainers Sofie en Kathy hebben besloten om niet meer wekelijks training te geven aan onze 

jeugdatleten. Beiden hebben zich meerdere jaren ingezet om onze kinderen op een leuke en 

uitdagende manier te laten kennismaken met atletiek. We zijn hen enorm dankbaar en we gaan hen 

ongetwijfeld nog zien op één van onze organisaties. 

Bij deze willen we een warme oproep doen aan iedereen die zich, al is het maar een klein beetje, 

mee wil inzetten om onze jeugdatleten te begeleiden. Je moet hiervoor geen trainersachtergrond 

hebben. Enkel af en toe meehelpen en de kinderen begeleiden helpt ons al enorm verder. Je wordt 

niet zomaar voor de leeuwen gegooid. Je komt terecht in een hechte groep begeleiders die er alles 

aan willen doen om jullie hierin te steunen en die best wat hulp kunnen gebruiken.  Ben je 

geïnteresseerd of twijfel je nog wat, neem na de training even contact op met één van de 

jeugdtrainers. Wij en vooral de kinderen zijn jullie enorm dankbaar. 

 

 

Jeugdweekend 

Op zaterdag 24 september stonden we in volledig uitgerust legeruniform onze jeugdatleten op te 

wachten in de Keiheuvel in Balen. Wij gaan er een topweekend van maken. Na onze bedden 

opgemaakt te hebben, werden we onderworpen aan enkele testen om na te gaan of we wel thuis 

hoorden in het leger. Zo moesten we kaartlezen, aandachtig zijn, onze medesoldaten verder helpen, 

een tactiek kunnen bepalen. Gelukkig, iedereen heeft de selecties doorstaan. In de namiddag trokken 

we op missie. De koning was zijn paard kwijt. Dit moesten we bevrijden en terugbrengen. Ook daar 

zijn onze straffe jeugdatleten in geslaagd. Na een heerlijke maaltijd hebben we ons binnen bezig 

gehouden met een wat rustigere kwis. Terwijl de kleinsten gingen slapen en de iets grotere nog wat 

genoten hebben van de filmpjes van vorig jaar, trokken onze miniemen in het donkere het bos in. 

Samen met enkele trainers hebben ze genoten van de spannende momenten. 

Zondagmorgen, de eersten werden wakker en konden rustig beneden spelen terwijl anderen iets 

langer sliepen. Als de meesten wakker werden, konden de koffers reeds gemaakt worden. Dat geeft 

ons meer speelruimte na het ontbijt. We trokken terug het bos in om Kolonisten Van Catan in een 

levende versie te spelen. Door grondstoffen uit te wisselen, konden we wegen, tenten en huizen 

bouwen. Hele legerbasissen werden gebouwd. Nog even in de speeltuin spelen en dan genieten van 

lekkere spaghetti. Bedankt kookploeg om voor al dat lekkers te zorgen. Na de middag werden de 

kinderen uitgedaagd door de trainers. We zouden Europa veroveren. De trainers bleken na vele jaren 

wat aan hun conditie gedaan te hebben. Het werd spannend en uiteindelijk moesten de atleten nipt 

de duimen leggen, maar ze hebben moedig gestreden voor de winst. 

Je kan enkele foto’s terugvinden, maar binnenkort komt een filmpje met impressiebeelden online. 

Wij kijken alvast uit naar het weekend van volgend jaar. Hopelijk zijn jullie gemotiveerd om opnieuw 

aan voldoende wedstrijden deel te nemen en volgend jaar terug mee te genieten van het weekend.  

Diegene die vragen hebben over het deelnemen aan wedstrijden en het bijhorende puntensysteem 

kunnen dit steeds na de training aan één van de jeugdtrainers vragen. 


