
Beste Atla leden, 

 

Wij hopen dat jullie allen gezond zijn en de richtlijnen rond het Covid-19 virus nauwgezet opvolgen. 

Alleen zo kunnen we het probleem tegengaan en zo snel mogelijk weer het ‘normale’ leven hervatten. 

 

Het bestuur zit achter de schermen ook niet stil en wil graag een aantal zaken met jullie delen. Dit om 

jullie te informeren en daar waar mogelijk duidelijkheid te scheppen of perspectieven te bieden. 

 

Piste renovatie 

Zoals jullie hebben kunnen volgen op de website (www.atla.be) zijn de renovatiewerken aan onze 

piste vroeger van start gegaan dan gepland. Na 25 jaar en twee nieuwe toplagen, waren we toe aan 

een volledige renovatie. Wij hebben lang gewerkt aan de voorbereidingen en hebben hier volledige 

ondersteuning mogen ervaren van de gemeente Lanaken.  

De renovatie was voorzien voor juli en augustus zodat we onze trainingen gewoon konden laten 

doorgaan tot het zomerverlof en dat we toch nog 4 meetings konden meepikken. Door de Covid-19 

maatregelen werden wij echter gedwongen om de piste volledig te sluiten. Hierop hebben wij direct 

ingespeeld om in samenspraak met de aannemer de werken te vervroegen.  

Na het verwijderen van de rubber toplaag van de piste is echter snel gebleken dat er ook een 

vernieuwing van de onderliggende asfaltlaag noodzakelijk is. Hiervoor zijn we in gesprek met de 

gemeente en hopen we op zeer korte termijn uitsluitsel te ontvangen. Wij spreken over zware 

investeringen die noodzakelijk zijn om ons terug een kwalitatieve piste te bezorgen.  

 

Via de website zullen wij jullie verder op de hoogte houden. 

 

Trainingen 

Trainingen zijn onder zeer strikte voorwaarden weer toegelaten. Hiervoor is in veel gevallen echter 

een piste of een plein noodzakelijk. Dat is een van de hindernissen die we vandaag moeten zien te 

overwinnen.  

Het herstarten van de trainingen beperkt zich echter tot een handvol  atleten. Elke trainer mag slechts 

2 vaste atleten begeleiden en dat zelfs onder zeer strikte voorwaarden.   

Cor Heemskerk is als sportief verantwoordelijke regelmatig in contact met de meeste trainers. Daar 

waar mogelijk en noodzakelijk zoekt hij samen met hen naar alternatieven en uitwijkmogelijkheden.   

 

Indien u als wedstrijdatleet informatie wenst over mogelijke hervattingen van de trainingen, neem dan 

eerst contact op met uw trainer, jeugdcoördinator Erwin Vranken, of sportief verantwoordelijke Cor 

Heemskerk. Daar waar nodig zullen zij op hun beurt met het bestuur onderzoeken of er oplossingen 

mogelijk zijn. 

 

Met betrekking tot de jeugdtrainingen en groepstrainingen zijn wij afhankelijk van de algemene 

richtlijnen, de VAL, de gemeente Lanaken en uiteraard de vorderingen van de werken aan de piste. 

 

Samen sterk 

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen, zowel voor jullie als ook voor Atla. Een groot deel van onze 

kosten lopen door terwijl er geen inkomsten zijn omdat de geplande piste meetings geannuleerd zijn 

en de kantine gesloten is.  

Atla is een gezonde club met een goed beleid en ook deze crisis zullen we overleven. Het 

belangrijkste is dat we met zijn allen gezond blijven en hopelijk snel onze sport weer kunnen 

uitoefenen zoals in het verleden. 

 

Tot slot willen wij onze webmasters bedanken, die iedereen perfect op de hoogte houden via onze 

website.  

 

http://www.atla.be/


Zorg goed voor je zelf en je familie en respecteer de strikte richtlijnen. Enkel op die manier kunnen wij 

deze epidemie overwinnen en zien we elkaar hopelijk zo spoedig mogelijk weer terug op Atla. 

 

Namens het Bestuur, 

 

 

 

Mark Coolen 

Voorzitter Atletiekclub Lanaken vzw 


