
Nieuwsbrief jeugd: juni 
 
 

Belangrijke data 

11 juni   Jeugdwedstrijd Herenthout 

17 juni   Dwars door Oud-Turnhout 

25 juni   Jeugdwedstrijd op ARAC 

 

27 augustus  Provinciaal kampioenschap aflossing te Turnhout 

28 augustus  Jeugdwedstrijd Turnhout 

 

2 september  Pierenloop 

11 september  Jeugdwedstrijd Geel 

18 september  Jeugdwedstrijd Malle 

24/25 september Jeugdweekend voor wie voldoende punten heeft verzameld 

 

23 oktober  Retie trail  

 

 

Dwars door Oud-Turnhout  

Op vrijdag 17 juni vindt onze jaarlijkse jogging in Oud-Turnhout plaats.  Dit is een uitdagende jogging 

midden door het centrum en langs de bossen van natuurreservaat De Liereman. De start en aankomst 

vinden plaats bij Sporthal De Hoogt in Oud-Turnhout. 

Diegene die meedoen en een punt willen verdienen voor het weekend, moeten na hun inschrijving hun 

naam komen doorgeven bij Ils Segers. Ze zal in de sporthal in de buurt van de inschrijvingen zitten. 

Ook voor wie het allemaal nieuw is en wat onwennig is, zal Ils en andere aanwezige jeugdtrainers 

jullie de weg wijzen. Kom gewoon tegen 18u30 langs voor een toffe atletiekavond. 

Meer informatie vind je in de folder (http://www.dwarsdooroudturnhout.be/) of op de website van 

ARAC (https://www.atletiek-arac.be/activiteiten/ddot/). 

 

 

 

Jeugdmeeting ARAC zaterdag 25 juni 2022 

Als de piste tijdig gekeurd geraakt, kan de eerste echte meeting op onze eigen piste doorgaan op 

zaterdag 25 juni 2022.  Noteer deze datum dus al maar in het rood in jullie agenda’s! We hopen in elk 

geval dat jullie massaal aanwezig kunnen zijn. 

Meer info over onze jeugdmeeting vinden jullie onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

 

ARAC kledij 

Op dinsdag 31 mei en op donderdag 2 juni kan er ARAC-kledij gepast en besteld worden. Modellen 

om te passen zullen aanwezig zijn. 

Jullie zijn welkom in het clubhuis van 18 uur tot 20 uur. 

Dit gaat over de trainingsbroeken, vesten, T-shirten, rugzak, sportzak e.d. van Jako sport. De officiële 

wedstrijdtruitjes (zie foto) zijn altijd op het secretariaat te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dwarsdooroudturnhout.be/
https://www.atletiek-arac.be/activiteiten/ddot/


JEUGDMEETING ACHL afd HERENTHOUT : zaterdag 11 JUNI 2022 
Adres    Sportcentrum Kapelleke – Bergensesteenweg 61 – 2270 Herenthout 

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

   Tot  dit werd nog niet vermeld op atletiek.nu. 

     Hou de website in de gaten, ook voor het uurschema.  
Aanvangsuur  Kan/Ben 10u00 

   Pup/Min 13u30    

Aanwezig  Kan/Ben 9u45 

   Pup/Min 12u45 

 

De uren zijn onder voorbehoud. Controleer op de website van atletiek.nu. Deze is op dit moment 

niet up to date voor deze wedstrijd. 

    

Programma 

KAN V  30 meter, 500 meter, hoogspringen, Vortexwerpen 

KAN M  30 meter, 500 meter, hoogspringen, Vortexwerpen 

BEN V  40 meter, verspringen, Stoten, Teamestafette 

BEN M  40 meter, verspringen, Stoten, Teamestafette 

PUP V   60 meter, kogelstoten 2,000kg, discuswerpen 0,600kg, verspringen 

PUP M  60 meter, kogelstoten 2,000kg, discuswerpen 0,600kg, verspringen 

MIN V   80 meter, 300 meter, discuswerpen 0,750kg, speerwerpen 400g, hoogspringen 

MIN M  80 meter, 300 meter, discuswerpen 0,750kg, speerwerpen 400g, hoogspringen 

 

 

 

JEUGDMEETING ARAC : zaterdag 25 JUNI 2022 
Adres    Sportpark Heikant 

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

   Tot  23/06/2022    
Aanvangsuur  Kan/Ben 12u00 

   Pup/Min 14u30    

Aanwezig  Kan/Ben 11u45 

   Pup/Min 13u45 

    

Programma 

KAN V  30 meter, verspringen, Stoten, Teamestafette 

KAN M  30 meter, verspringen, Stoten, Teamestafette 

BEN V  40 meter, 600 meter, hoogspringen, Vortexwerpen 

BEN M  40 meter, 600 meter, hoogspringen, Vortexwerpen 

PUP V   60 meter, 1000 meter, kogelstoten 2,000kg, hoogspringen 

PUP M  60 meter, 1000 meter, kogelstoten 2,000kg, hoogspringen 

MIN V   80 meter, 1000 meter, kogelstoten 2,000kg, verspringen 

MIN M  80 meter, 1000 meter, kogelstoten 3,000kg, verspringen 

  

 

 

 

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

