
Nieuwsbrief jeugd: februari 
 
 

Belangrijke data 

5 februari veldloop Lommel 

11 februari indoor pupillen en miniemen 

26 februari BK veldloop Brussel 

 

13 mei  Beker van Vlaanderen pupillen en miniemen (jongens en meisjes) 

 

24 juni  Jeugdwedstrijd op ARAC 

 

 

 

BK Veldlopen 

Het Belgisch kampioenschap veldlopen gaat dit jaar door op 26 februari en dit opnieuw in Brussel.  

Als je hieraan wil deelnemen moet je inschrijven via de website van de CrossCup en dit voor 

23/02/2023 (https://crosscup.be/nl/brussel/)  

Om een beetje een zicht te hebben op het aantal atleten dat hieraan zou willen deelnemen, willen we 

afspreken dat wij als trainers voor de begeleiding qua opwarming ed. zorgen voor de atleten die op 

voorhand laten weten dat ze meedoen.  Er zal later ook met deze atleten afgesproken worden of er al 

dan niet samen naar Brussel wordt gereden. Dus graag aan één van de trainers laten weten als je 

meedoet.  Dit kan via een mailtje te sturen voor 10 februari of je naam op te geven na de training.  

Hier is het verplicht om in ARAC-clubtrui te lopen! 

 

 

Beker van Vlaanderen (BvV) 

Zoals in de vorige nieuwsbrief ook al vermeldt, gaat deze door op zaterdag 13 mei in Mol, zowel voor 

de meisjes als de jongens. Dit is enkel voor pupillen en miniemen en is voor de club een belangrijke 

wedstrijd. Vermits het dan ook vormsel is in Arendonk willen we nogmaals een warme oproep doen 

aan alle andere atleten om deze datum zeker al te noteren in jullie agenda’s.  Meer info hierover zullen 

jullie ten gepaste tijde ontvangen in een afzonderlijke mail maar hou deze datum al zo veel mogelijk 

vrij!!! 

 

 

Jeugdwedstrijd ARAC 

Op zaterdag 24 juni 2023 gaat onze eigen jeugdwedstrijd op ARAC door.  In de voormiddag komen de 

kangoeroes en benjamins in actie.  In de namiddag is het de beurt aan de pupillen en miniemen. 

Alles vanaf cadet komt ’s avonds aan de beurt. Hou deze datum alvast vrij. 

 

 

Youtube filmpjes van wedstrijden 

Voor sommigen gekend, anderen hebben misschien al camera’s op een veldloop gezien, nog anderen 

vallen uit de lucht, maar je kan van een aantal wedstrijden filmpjes vinden op YouTube. 

Eén van de hobby’s van Leon Verswyvelt is het filmen van sportwedstrijden, voornamelijk veldlopen 

en wielerwedstrijden. Zo heeft hij o.a. gefilmd op het PK in Hulshout, de veldloop in Herentals en 

Geel. Die filmpjes plaatst hij op YouTube en kan je vinden onder zijn naam en bijvoorbeeld de plaats 

van de veldloop. Tof om jezelf of je kinderen te zien lopen. 

 

 

 

 

  

 

https://crosscup.be/nl/brussel/


 

 

VELDLOOP LOMMEL : zondag 05/02/2023 
Adres :   Duinenstraat – 3920 Lommel 

Inschrijven   via https://www.atletiek.nu/ 

   Tot 04/02/2023    
Vertrek Arendonk  10u00 

Eerste start   11u45 (G-loop 11u35) 

Aanwezig  kan 10u45 

   Ben 11u00 

   Pup 11u25 

   Min 11u50 

Inkomgeld :    4 € 

 

 

Uurschema en parcours : 

 

https://www.atletiek.nu/


 
 

INDOORMEETING HERENTALS : zaterdag 11/02/2023 
(enkel voor pupillen en miniemen) 



Adres     Bloso sportcentrum – Vorselaarsebaan 60 – 2200 Herentals 

Inschrijven   via https://www.atletiek.nu/ 

   Tot 10/02/2023 
Vertrek Arendonk  12u00 

Begin    13u30 (voor iedereen) 

Aanwezig   12u45 (iedereen) 

Inschrijvingsgels  5 € voor de eerste proef, de volgende proeven zijn gratis 

Inkomgeld     gratis 

 

Proeven: 
50m horden – kogel – hoog - ver 

 

 

BK VELDLOOP BRUSSEL : zondag 26/02/2023 
Adres :   Park van Laken – Dikkelindelaan – 1020 Brussel 

   Ingang via Eeuwfeestlaan 

Inschrijven                     via website CrossCup 

 https://crosscup.be/nl/brussel/  

   Tot 23/02/2023    
Eerste start   10u30 

Aanwezig  Kan 09u30 

   Ben 09u35 

   Pup 09u55 

   Min 10u10 

Inkomgeld :    10 € 

 

Uurschema en parcours : 

 

https://www.atletiek.nu/
https://crosscup.be/nl/brussel/


 
 

 

 

 

 


