
 

NIEUWSBRIEF MEI 2020 

                   

Kortingen voor ATLA leden 

CORONAVIRUS COVID-19 

ZORG EN GEZONDHEID 

Raadpleeg de algemene richtlijnen, wat te doen, enz…….. 

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

CORONANIEUWS ATLETIEK 
De persconferentie van de veiligheidsraad van afgelopen vrijdag heeft voor alles nog meer vragen 

opgeroepen. Wat kan, wat mag???  Het zal wachten zijn op het ministerieel besluit. We geven u 

alvast  de: 
 MEDEDELING VLAAMSE ATLETIEKLIGA – VAL – www.atletiek.be 

27/04 

CORONA UPDATE: VOORBEREIDING RICHTING 
START VAN BEPERKTE CLUBTRAININGEN 

De nationale veiligheidsraad heeft het beoefenen van meer sporten toegelaten, waaronder atletiek. De 
federatie is er echter van overtuigd dat de richtlijnen in fase 1a (vermoedelijke start 4 mei) onvoldoende 
ruimte laten om de trainingen in de atletiekclub al voluit terug op te starten. 

Het is slechts mogelijk om te sporten in groepjes van 3 (inclusief de trainer) met respect van alle reeds 
geldende spelregels qua veiligheid. Gezien de omvang van onze clubs, is het niet mogelijk om voldoende 
grote aantallen atleten georganiseerd en veilig te laten trainen onder deze voorwaarden. 
Als eerste advies geeft de Vlaamse Atletiekliga daarom volgende richtlijnen : 

• *Neem contact op met de lokale overheid om af te spreken of er lokale richtlijnen zijn bovenop de federale 
richtlijnen. 

• *Vraag na of de atletiekaccommodatie(s) zullen worden opengesteld vanaf fase 1a, of in latere fases. 
• *Koop het nodige hygiënisch materiaal aan (ontsmettingsmiddel, plastic handschoenen, mondmaskers, 

handgel,…). Bekijk ook deze link in verband met tips over ontsmetten. 
In de volgende dagen volgt er meer én gedetailleerdere informatie. 
Dat alles indien de veiligheidsraad de maatregelen niet terugschroeft uiteraard. 
 

Wees loyaal winkel lokaal #samentegencorona 
 

 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/
http://www.info-coronavirus.be/
https://www.apb.be/APB%20Documents/NL/All%20partners/CORONAVIRUS_DESINFECTIE_HANDEN_OPPERVLAKTEN_31_03_20.pdf
http://atla.be/


                    Schilderwerken-Chapewerken                                                                                                                

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

 

RENOVATIEWERKEN PISTE “NIEUWE TOPLAAG”  
Door problemen met de onderlaag liggen de werken aan onze piste momenteel stil. We hopen snel duidelijk te 

krijgen, hoe het verder gaat.  

  Foto:Nico Vandeweyer   Foto: Carel Claassen 

ATLA jeugd: Op facebook zijn er door onze trainsters, trainers speciaal trainingsfilmpjes gemaakt om thuis te 

doen. Dus trainen maar. 

Hier geven we jullie een overzicht van de wedstrijden die voor ATLA al geannuleerd zijn en de wedstrijden die 

nog doorgaan op dit moment. Er zullen nog wedstrijden geannuleerd worden na 1 juni !!!!  Duidelijkheid zou nu 

op zijn plaats zijn.  Jammer genoeg is dit het, wat we tot op dit moment weten.                              

BEKERS VAN VLAANDEREN 2020 

-Zaterdag 2 mei 2020 Cad/schol jongens en meisjes 2de Landelijke A-Vilvoorde AFGELAST 

-Zaterdag 9 mei 2020 AC dames-Mol – ERE AFDELING VAL AFGELAST  

-Zondag 10 mei 2020 AC heren-Lommel – 2de LANDELIJKE AFGELAST 

-Zondag 7 juni 2020 Masters dames en heren-Lokeren  

ZOMERKALENDER 2020 VAN DE ANDERE ATLA WEDSTRIJDEN 

-Zaterdag 16 mei 2020 OLIMPIC Jeugdmeerkamp AFGELAST 

-Vrijdag 29 mei 2020 Grote Prijs Verzekeringen Marcel Caenen Open + Jeugd AFGELAST 

-Zaterdag 29 augustus 2020 Euregiomeeting Open + Jeugd 

 Open Limburgse kamp.10.000m en Gewichtwerpen. OPGELET!! Voor 10.000m voorinschrijven. 

-Zaterdag 10 oktober 2020 Kampersmeeting - Open Limburgse kampioenschap werpvijfkamp. 

DONDERDAG 28 MEI 2020 – SCHOLENVELDLOOP LAGERE SCHOLEN LANAKEN AFGELAST 

DONDERDAG 4 JUNI 2020 – ALGEMENE VERGADERING ATLA AFGELAST 

WOENSDAG 15 JULI 2020 – START  “START TO RUN”  5KM – FINALE MAASRUN  

ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 – 19de MAASRUN 

MAAND VAN DE SPORTCLUB – SEPTEMBER 2020 I.S.M. SPORTDIENST LANAKEN 

                                                             

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

http://www.gijbels.be/


 

 

 


