
Beste ouders 

 

Proficiat met de sportieve keuze van je kind.                                                                                                                  

Via dit schrijven zouden wij jullie even een beetje willen wegwijs maken in onze atletiekfamilie.                     

 

Wij trainen elke dinsdag en donderdag van 18u30 tot ongeveer 19u30. Ook in de vakanties, maar niet 

op feestdagen.                   

Op het einde van de training wordt voor het clubgebouw samengekomen. Eventuele nieuwtjes (zoals 

wedstrijden) worden vermeld. We vragen om niet te trakteren met verjaardagen. We hebben dit 

enige tijd geleden afgeschaft omdat de groep te groot is. 

Nadien kan iedereen naar huis. Er is de mogelijkheid om te douchen. We vragen wel om jullie 

kinderen aan het clubgebouw af te halen. De parking is geen speelplaats en in de winter 

onvoldoende verlicht om de kinderen goed in de gaten te houden. Bovendien kan er steeds een 

reden zijn waarom jullie te laat zijn (bijv. autopech). Als trainer weten wij dit niet. Enkel als ze aan het 

clubgebouw blijven staan, merken we dit en trachten we jullie te bereiken. 

 

In de zomermaanden worden alle kampnummers (hoog, ver, kogel, hockey, spurt …) getraind. In de 

wintermaanden, trainen we nog steeds buiten en is dit vooral lopen. Bij de allerkleinsten trachten we 

dit zoveel mogelijk in spelvorm te doen. Zorg dat ze steeds iets warm bij hebben om na de training 

aan te trekken. 

 

Zowel in de winter als in de zomer wordt er deelgenomen aan wedstrijden. Dit is niet verplicht, maar 

wel een aanrader. Er worden telkens wedstrijden geselecteerd waar in groep naartoe gegaan wordt. 

Je vindt deze informatie terug in de maandelijks nieuwsbrief (zie verder). 

Kinderen die geregeld deelnemen aan wedstrijden, kunnen eind september mee op een gratis 

weekendje. Dit is ergens in de buurt, waar we 2 dagen spelen en ravotten. Onvergetelijk. 

Hoe je dit kan verdienen, wordt je graag uitgelegd door één van de trainers. 

 

Alle informatie over de jeugdwerking wordt verspreid via mail. Je stuurt best zelf een mailtje naar 

jeugd_arac@hotmail.com (vergeet onderstreepje niet tussen jeugd_arac). Dan word je opgenomen 

in ons adressenbestand. Je krijgt maandelijks een nieuwsbrief en halfjaarlijks een overzicht van de 

geplande winter- en zomerwedstrijden. 

Je vindt ook steeds info over de club terug op onze website www.atletiek-arac.be of op onze 

facebookpagina Arendonkse atletiekclub ARAC. 

 

Mochten er verder nog vragen zijn of is er iets niet duidelijk kom gerust na de training even langs.                                                                                                                                                                                                             

Zijn er eventueel belangrijke dingen die wij als trainer moeten weten over je kind, twijfel niet en laat 

het ons weten. Wij zullen uiteraard met deze informatie zeer discreet omgaan.                                        

We hopen dat jullie kinderen bij het kiezen van deze sport zich kunnen vermaken en dat ze zeker een 

aangename tijd tegemoet  gaan .                                                                                                                                                               

 

Vriendelijke groeten                                     

de jeugdtrainers van ARAC                                                                                                                     
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