
 

NIEUWSBRIEF MEI 2020 BIS 2 
1)HEROPSTART JEUGDTRAININGEN    
Beste atleten         
Beste ouders 

 
De wekelijkse trainingen, het (wedstrijd-)plezier op het gezicht van onze atleten die er door weer en wind telkens stonden, de 
vriendjes & vriendinnetjes, het babbeltje met de trainers & ouders, het drankje in de kantine, .... 
Normaal gezien hadden we al enkele wedstrijden achter de rug, stonden er de komende weken nog meerdere op het 
programma waaronder ook enkele op onze piste.  
Het is een vreemde periode voor iedereen, de gezondheid van ons allen primeert uiteraard. 
 
Hopelijk kan iedereen in de tussentijd toch op één of andere manier zijn energie kwijt. Kijk zeker eens op onze facebook-pagina, 
er zijn de afgelopen weken leuke trainingen/filmpjes gepost waar jullie thuis ook gebruik van kunnen maken en er volgen nog 
wel enkele leuke trainingen. 
 
Afgelopen woensdag besloot de Veiligheidsraad om clubtrainingen met maximaal 20 atleten onder begeleiding van een trainer 
terug toe te laten en dit vanaf maandag 18 mei. 
Echter zoals jullie intussen wel vernomen hebben, wordt onze piste momenteel heraangelegd en deze werken zullen toch nog 
wel enkele weken duren. 
Deze werken waren oorspronkelijk voorzien in de zomerperiode maar zijn eerder opgestart dan gepland, wat maakt dat we in 
de zomerperiode niet nogmaals een atletiekvrije periode moeten inlassen. 
We kijken met z'n allen alvast uit naar een compleet vernieuwde piste! 
 
 
Omwille van deze werken is het dan ook nog niet mogelijk om vanaf komende week de volledige clubtrainingen op de piste op 
te starten. Eén trainer met 20 atleten op pad sturen is momenteel geen optie als we de maatregelen zo goed als mogelijk willen 
opvolgen. 
 
In samenspraak met het bestuur, de sportieve cel en de jeugdtrainers werd er in het kader van deze nieuwe ontwikkelingen dan 
ook besloten om de jeugdtrainingen stapsgewijs terug op te starten en de groepen voorlopig te beperken tot de 
pupillen/miniemen die in het winterseizoen hebben deelgenomen aan meerdere wedstrijden. 
We hebben ons wat dat betreft gebaseerd op het aantal gescoorde punten in het kader van het jeugdcriterium. Iedere 
atleet/atlete (categorie pupillen/miniemen) die minimaal 4 punten heeft gescoord in het winterseizoen zal hierbij uitgenodigd 
worden om deel te nemen aan de trainingssessies die vanaf volgende week worden ingelast. De trainingssessies zullen buiten 
de piste plaatsvinden (bos, park). 
Starten doen we dus in kleine groepjes om zo optimaal als mogelijk rekening te houden met de vigerende maatregelen zoals 
onder andere de social distancing. Deze groepjes zullen als testcase de komende 2 weken samen trainen waarna we deze 
periode evalueren en eventueel bijsturen. 
 
Dinsdag 19/05 zal er getraind worden van 18u45-20u00. Op donderdag 21/05 (Hemelvaartsdag) wordt er uitzonderlijk van 
10u00-11u15 getraind. 
 
Volgende afspraken worden hierbij gehanteerd: 
- De atleten worden met de auto afgezet aan de parking waar een aparte afgebakende zone per groep voorzien wordt. De 
chauffeur blijft in de auto en vertrekt meteen terug.  
- Kom stipt op tijd naar de training, zo vermijden we dat er ter plaatse te lang gewacht moet worden. 
- Na de training (20u00) stappen de atleten meteen terug in de wagen en rijden terug huiswaarts. Ook daar geldt de regel van 
niet uit te stappen als chauffeur. 
- Er wordt alcoholgel voorzien zowel voor als na de training.  
 
Omwille van organisatorische redenen vragen we de uitgenodigde jeugdatleetjes om hun deelname te bevestigen. Wij 
kijken alvast uit naar jullie komst!                                                                                                                                           
Uiteraard houden we jullie allen in de tussentijd verder op de hoogte. 
#staystrong #besafe #Atla 

Sportieve groeten 

Erwin Vranken 

JC Atla 

http://www.atla.be 

Volg ons ook op facebook "Atla Jeugd" 

http://www.atla.be/
http://atla.be/


2)HEROPSTART TRAININGEN SENIORES/MASTERS/STRATENLOPERS 
Trainers Kurt en Danny. Deze atleten komen samen op de parking heel vooraan, parking Kasteel. Zijn er bij deze atleten, 
ouders van jeugdatleetjes die moeten afgezet worden. Dat kan, zij zetten eerst hun kind af op de parking aan de piste en rijden 
dan terug naar parking Kasteel. Achteraf kunnen ze dan hun kind afhalen op de parking naast de piste.  

3)TRAININGEN SPECIALISATIE GROEPEN 

Aangezien onze piste gesloten is wegens renovatiewerken trainen alle specialisatiegroepen beperkt op de Motten in Tongeren. 
Vragen hieromtrent, wendt u tot u trainer/Erwin/Cor.   

4)TRAININGEN JOGGERS MA-WO-VRIJ 

Trainers John/Marc beginnen vandaag, maandag 18 mei om 19u00. Start aan parking ATLA piste. Dan wordt bekeken of er nu 
al 2 of 3/week zal gelopen worden.   
 
 

                   

Kortingen voor ATLA leden 

PISTE/KLEEDKAMERS/DOUCHES ZIJN GESLOTEN  

CORONAVIRUS COVID-19              ZORG EN GEZONDHEID 

Raadpleeg de algemene richtlijnen, wat te doen, enz…….. 
-Wie verkouden is, hoest, keelpijn en andere ziekteverschijnselen heeft, moet thuis blijven of wordt naar huis gestuurd.  

-Het behoud van de fysieke afstand ten alle tijden respecteren. 

www.zorg-en-gezondheid.be                     www.info-coronavirus.be  

 

Wees loyaal, winkel lokaal #samentegencorona 
 

                    Schilderwerken-Chapewerken                                                                                                                

Surinx Jos bvba - Spelverstraat 34 - Bilzen -  Tel. 089/417307 – info@jossurinx.be   

                                                                              

**HOU HET ZEKER GEZOND EN VEILIG** Het ATLA-bestuur 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/
http://www.info-coronavirus.be/
http://www.gijbels.be/


 

 

 


