
Nieuwsbrief jeugd: november 
 
 

Belangrijke data 

30 oktober     veldloop Mol 

 

13 november veldloop Tessenderlo 

20 november  veldloop Pelt 

 

3 december veldloop Arac 

10 december indoor Herentals voor pupillen en miniemen 

17 december     kerstfeestje 

18 december veldloop Lilse Bergen 

 

15 januari PK veldloop in Hulshout 

22 januari veldloop Herentals 

29 januari veldloop Geel 

 

5 februari veldloop Lommel 

11 februari indoor Herentals voor pupillen en miniemen 

26 februari BK veldloop Brussel 

 

 

Inschrijvingen 

Diegenen die hun lidmaatschap nog niet in orde hebben gemaakt, gelieve dit zo snel mogelijk in orde 

te maken.  Je kan dit doen via volgende link https://www.atletiek-arac.be/werking/lid-worden/  

Als de betalingen niet lukken, kan je ook steeds overschrijven op  

BE11 7330 5670 8048 (BIC: KREDBEBB) 

t.n.v. ARAC Vzw 

met duidelijke vermelding van naam en omschrijving 

 

Om te kunnen deelnemen aan het nieuwe veldloopseizoen moet je over je nieuw startnummer 

beschikken.  Deze wordt aangevraagd nadat uw betaling in orde is.  Vanaf het moment dat de nieuwe 

wedstrijdnummers binnenkomen op het secretariaat delen wij deze onmiddellijk na de training uit.  

Zorg dat je op de volgende wedstrijden steeds je nieuwe nummer bij je hebt. 

 

 

Winterwedstrijden 

Voor de winterwedstrijden moet er verplicht op voorhand worden ingeschreven via 

https://www.atletiek.nu/  

Een overzicht van de eerstvolgende wedstrijden waar we als club gezamenlijk naar toe gaan vinden 

jullie telkens onderaan de nieuwsbrief. Je vindt er waar en wanneer de wedstrijd plaatsvindt, hoe je 

moet inschrijven en een aantal tijdstippen. Voor diegene die willen wordt er samen gereden vanuit het 

sportpark Heikant. Dit uur staat onder ‘vertrek Arendonk’. De pupillen en miniemen lopen al wat later 

en zij mogen ook wat later komen (moet niet). Om de opwarming gezamenlijk en tijdig aan te pakken, 

vragen we om minstens 1 uur voor de start van de eerstejaars meisjes van die categorie daar te zijn. Je 

vindt deze uren onder ‘aanwezig’. 

 

Veldloop Arendonk 

Op zaterdag 3 december vindt onze jaarlijkse veldloop plaats.  Onze veldloop gaat dit jaar ook weer 

door in het gekende Congobos (voor meer info zie https://www.atletiek-arac.be/activiteiten/veldloop/) 

Hopelijk mogen we jullie allemaal verwelkomen op deze wedstrijd!!! 

https://www.atletiek-arac.be/werking/lid-worden/
https://www.atletiek.nu/
https://www.atletiek-arac.be/activiteiten/veldloop/


CROSS CUP MOL 30/10/2022 
 
Adres     recreatiedomein zilvermeer, zilvermeerlaan - 2400 Mol 

Inschrijven   via https://crosscup.be/nl/mol/  
   Tot 27 oktober 2022 

Vertrek Arendonk  9u15 

Eerste start   11u00 

Aanwezig  kan 10u00 

   Ben 10u00 

   Pup 10u10 

   Min 10u30 

Inkomgeld :    7 € 

 

Uurschema en parcours 

 

 

 

https://crosscup.be/nl/mol/


VELDLOOP Tessenderlo : 13/11/2022 
Adres     Sportlaan 4 – 3980 Tessenderlo 

Inschrijven   via https://www.atletiek.nu/  
   Tot 12 november 2022 

Vertrek Arendonk  09u15 

Eerste start   11u00 

Aanwezig  kan 10u00 

   Ben 10u25 

   Pup 10u45 

   Min 11u10 

Inkomgeld :    5 €  

 

Uurschema: 

 

 

https://www.atletiek.nu/


Veldloop Pelt : 20 november 2022 
Adres     Sportcentrum Dommelhof, Toekomstlaan 5 - 3910 Neerpelt 

Inschrijven   via https://www.atletiek.nu/  
   Tot 18 november 2022 

Vertrek Arendonk  10u00 

Eerste start   11u45 (G-loop om 11u35) 

Aanwezig  kan 10u45 

   Ben 11u00 

   Pup 11u30 

   Min 12u00 

Inkomgeld :    4 €  

 

Uurschema en parcours 

 

 
 

 

https://www.atletiek.nu/


 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


