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Alle praktische info!
Kijk vlug binnenin!
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Editoriaal

Voorwoord
De laatste weken was er weinig goed nieuws te horen. De
trainingsuren moesten weeral aangepast worden aan de
verstrengde maatregelen en een aantal organisaties werden
geschrapt.
We proberen zoveel mogelijk voor haalbare alternatieven te
zorgen, maar de vooruitzichten voor de komende weken laten
weinig toe.
Competitie is tot 1 mei al zeker verboden en onder welke
voorwaarden die dan achteraf mogen opstarten is nog
afwachten.
Indien we hierover meer weten, houden we jullie zeker op de
hoogte.
De 1 mei-meeting in Herentals is ondertussen ook al van de
kalender geschrapt. Laat ons hopen dat de vaccinaties ervoor
zogen dat tegen de zomervakantie alles terug zijn normale
beloop krijgt en dat er een einde komt aan de coronacrisis.

Veel sportplezier!
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Trainingen tijdens corona
Vanaf 22/03 mag onze jeugd (°2015-2008) opnieuw met
max. 10 in een groepje. Gelukkig hebben we op woensdag
voldoende trainers om dat op te vangen! Op vrijdag
sneuvelen de trainingen voor benjamins en pupillen echter
wel. Bekijk het schema om te zien wanneer je kan komen
trainen.
Hou onze Facebook en website goed in het oog. Hier houden
we jullie op de hoogte indien de maatregelen veranderen.

Volwassenen mogen trainen in groepen van 4.

traiingen
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info jeugdwedstrijden benjamins
Zoals in januari werd meegedeeld is het wedstrijdaanbod voor
de kangoeroes en benjamins aangepast en kindvriendelijker
gemaakt.
Vandaag geven we info over de wedstrijden van de benjamins.
Benjamins:
➢ Er mogen maximum 75 benjamins deelnemen.
➢ Alles verloopt volgens een vast uurschema en elke proef duurt
30 minuten. De wedstrijd duurt met opwarming en
slotceremonie maximum 3 uur.
➢ Er zijn 3 groepen van maximum 25 atleetjes.
➢ Er worden geen uitslagen gemaakt!
➢ Om alles vlot te laten verlopen is voorinschrijving verplicht.
➢ We zullen veel helpende handen nodig hebben. Voor het
organiseren van onze meeting zullen we dan ook vragen of
ouders willen helpen. We rekenen op jullie!
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Nieuwe lidgelden vanaf 15 maart
Omdat we al voorbij de helft van het seizoen zijn worden de
lidgelden aangepast voor de nieuwe leden die nog aansluiten.
•
•
•
•

Kangoeroes: 40 euro
Recreanten vanaf °2003: 70 euro
Benjamins, pupillen, miniemen, cadetten en scholieren: 125
euro (kledijbon inbegrepen)
Juniors en seniors (wedstrijdatleten): 125 euro (kledijbon
inbegrepen)

Algemene vergadering: vrijdag
4/6
Een algemene vergadering zoals voordien (vorig jaar is ze
volledig afgelast), met een onbeperkt aantal aanwezigen en
met een barbecue zal er dit jaar weer niet inzitten.
We zoeken in ieder geval een alternatief (via onlinevergadering of via website).
Volgens onze statuten moet er immers jaarlijks een algemene
vergadering met bestuursverkiezing gehouden worden.
Dit jaar zijn volgende bestuursleden uittredend en
herkiesbaar:
• Jef Van Herck (afgevaardigde bestuur ACHL)
• Hilde Peeters (notulen vergadering)
• Mieke Bouwen
• Gert Helsen
• Cis Van Elst
Er is nog één plaats in ons bestuur. Kandidaten hiervoor
mogen zich aanmelden bij Bart Van Caeyzeele.

nieuwtjes
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wandeling:
Jaarlijks organiseert de Herenthoutse atletiekclub een gezellige
familiewandeling. Helaas is dit format dit jaar niet haalbaar.
Maar uiteraard hebben we een leuk alternatief uitgewerkt, een
‘doe het zelf” wandeling en zoektocht! Dit evenement kan je ook
vinden op de Facebookpagina van onze club.
De winnaar ontvangt een gezonde ‘deluxe’ ontbijtmand voor 2
personen! De actie loopt van zondag 4 april tot en met zondag
18 april 2021.
Hoe gaat het in zijn werk
Ga naar de facebookpagina van de Herenthoutse
atletiekclub en download via de link de info, foto’s en vragen van
de wandeling. Je kan ook dit Kilometrikske gebruiken (maar dan
zijn de foto’s iets kleiner).
Vertrek: Sportentrum ’t Kapelleke, Herenhout
Volg de (bestaande roze) wandeling:
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- Ga op zoek naar onderstaande foto’s. Deze staan in volgorde zoals je
ze tegenkomt op de wandeling. Telkens je een foto ziet in werkelijkheid,
moet je in de directe buurt ervan op zoek naar getallen die het
antwoord vormen op de bijhorende vragen. Alle vragen zij in principe
oplosbaar en er zijn geen strikvragen. Gebruik van bronnen toegelaten.
Succes!!
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- Beantwoord volgende vragen:
1. Het aantal % van de loopomloop Herenthout dat onverhard is?

2. De verjaardag die de Herenthoutse Atletiekclub viert op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart 2022?
3. De tijd in minuten en seconden die de voorlaatste loper liep over de 5km bij het wereldrecord Ekiden
aflossing?
4. Het gewicht in kg van de regerende olympische kampioene zevenkamp?
5. Momenteel het lidgeld in euro voor de kangoeroes (geb. 2015-2014) bij de Herenthoutse Atletiekclub?
6. Aantal voorzitters van de Herenthoutse Atletiekclub vóór de huidige?
7. Volledige meters die de kogel hamerslingeren vloog tijdens het huidige wereldrecord bij de vrouwen?
8. Op één na het aantal deelnemers aan de interne oefencross afgelopen oktober?
9. Ongeveer het aantal aangesloten Herenthoutse jeugdatleten (tot geb. 2008) dat op woensdag kan komen
trainen (buiten coronaperiode!)?
10. Aantal ingeschreven gezinnen (van 4 personen) op onze laatste ‘Gezinskilometer’ voor het goede doel?
11. De datum in november 1971 waarop Louis Lens, Sooi Wagemans, Jos Veris en burgemeester Nest
Vercammen samen het oprichten van een onze sportclub bespraken?
12. Op één na het aantal trainers binnen onze club?
13. In dit jaar vestigde Jos Van Looy (nog steeds kinesist in Herenthout) een Belgisch record op de 1500m voor
visueel gehandicapten? In het jaar 19..
14. Vanaf deze leeftijd kom je in de categorie Masters terecht?
15. Eerste 2 cijfers van de postcode van het dorp waaruit de meeste van onze leden afkomstig zijn?
16. Aantal disciplines bij een meerkamp indoor voor mannen, categorie Senioren?
17. Maximum aantal pogingen voor Benjamins (geb. 2013-2012) op eenzelfde hoogte bij het hoogspringen?
18. Aantal leeftijdscategorieën in de Vlaamse atletieksport?

- Vul de antwoorden in op onderstaande strook, trek en foto en stuur deze
naar contact@herenthoutseac.be :

