
 

Nieuwsbrief jeugd: april 
 

 

Belangrijke data 

2 april  Grensloop Reusel 

4-8 april Atletiekkamp voor pupillen en miniemen (ook voor vriendjes en vriendinnetjes) 
9 april  Beker van Vlaanderen pupillen en miniemen meisjes Booischot 

10 april  Beker van Vlaanderen pupillen en miniemen jongens Mol 

18 april  Meeting Herentals 
24 april  Meeting Westerlo 

30 april  Familiedag met opening piste 

 

25 juni  Jeugdwedstrijd op ARAC 
 

 

 
Beker van Vlaanderen (BvV) 

Deze gaat door op 9 (meisjes) en 10 (jongens) april. Voor de meisjes is dit in Booischot, de jongens 

mogen naar Mol. 
De atleten die hiervoor hebben ingeschreven, ontvangen binnenkort meer info in een aparte mail. 

 

Zomerwedstrijden 

Voor de zomerwedstrijden wordt er niet gezamenlijk afgesproken op den Heikant vermits het 
aanvangsuur voor kangoeroes en benjamins veel vroeger is dan dit voor de pupillen en miniemen en 

het meestal dezelfde trainers zijn die ter plaatse zijn. 

Iedereen kan op eigen kracht naar de wedstrijd komen.  Gelieve ervoor te zorgen dat jullie ongeveer 
45 minuten op voorhand daar zijn. 

Kom je graag naar een wedstrijd, maar geraak je niet ter plaatse geef dan ten laatste de donderdag voor 

de wedstrijd een seintje aan de trainers en dan lossen we dit met plezier op. 
 

Opening ARAC-piste met familiedag 

Op vrijdag 29 april wordt onze piste officieel geopend voor de genodigden.   

Op zaterdag 30 april is het dan aan ons.  We houden die dag een familiedag met een ARAC fun 
competitie voor onze eigen jeugdatleten.  Nadien is er nog een familiekilometer en een heerlijke BBQ. 

Meer info hierover ontvangen jullie kortelings in een aparte mail! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRENSLOOP REUSEL : zaterdag 2 APRIL 2022 

Adres    AVR’69 – Sportpark 7 – Reusel 

Inschrijven  op voorhand via website van de grensloop 

Aanwezig  15u45 

Meer info  https://www.atletiek-arac.be/activiteiten/grensloop-reusel/  

 

 

PAASEIERENMEETING HERENTALS : maandag 18 APRIL 2022 
Adres    Sport Vlaanderen – Vorselaarsebaan 60 – 2200 Herentals 

Inschrijven                     via  https://www.atletiek.nu/wedstrijden  
   Tot  nog niet bekend gemaakt op atletiek.nu   
Aanvangsuur  Kan/Ben 10u00 

   Pup/Min 13u00    

Aanwezig  Kan/Ben 9u15 
   Pup/Min 12u15 

    

Programma 
 

 

 
 

 

JEUGDMEETING ACHL afd WESTERLO : zondag 24 APRIL 2022 
Adres    Sporta – Geneinde 2 – 2260 Tongerlo 

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

   Tot  nog niet bekend gemaakt op atletiek.nu   
Aanvangsuur  Kan/Ben 10u00 
   Pup/Min 13u30    

Aanwezig  Kan/Ben 9u15 

   Pup/Min 12u45 
    

Programma 
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