
 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2021 

EEN GELUKKIG EN GEZOND 2021 VOOR IEDEREEN 

ATLA JEUGD OEFENVELDLOOP  

ZATERDAG 9 JANUARI 2021 

SPORTOASE MONTAIGNEHOF LANAKEN – AANVANG 11u00 

KANGOEROES - BENJAMINS - PUPILLEN - MINIEMEN    
Corona blijft het veldlopen deze winter in zijn macht houden. Om onze jeugdatleetjes toch de kans te geven om 

een wedstrijdje te doen hebben we een oefenveldloop gepland op het veldloopparcours aan de SPORTOASE in 

Lanaken. Dit met dank aan de Gemeente Lanaken voor de toestemming en parcoursbouwer Nico. 

 

VOORINSCHRIJVING VERPLICHT EN ENKEL VOOR ATLA-ATLETEN.!! 

Inschrijvingen:  jeugd@atla.be  

Inschrijvingsgeld:  GRATIS. Men loopt in de categorie voor het seizoen 2020-2021. 

We hebben 3 verschillende ronden, eentje van 422m, 692m en 926m.  

Het parcours is een echt veldloopparcours. Dus spikes zijn aangewezen. Herinneringsmedaille voor iedereen. 

 

Zeker corona maatregelen (mondmasker, afstand houden,….) in acht nemen. Ouders mogen niet op het parcours 

maar kunnen de wedstrijd wel volgen op een veilige afstand vanaf het fietspad.  

Uurrooster:  

11u00   Kangoeroes 2014-2015 meisjes en jongens    422m - 1 ronde 

11u20   Benjamins 2012-2013 meisjes en jongens   844m - 2 ronden van 422m 

11u40   Pupillen 2010-2011 meisjes en jongens   1384m - 2 ronden van 692m 

12u10   Miniemen 2008-2009 meisjes en jongens   1852m - 2 ronden van 926m                                                

                                               

MAAK UW AANSLUITING IN ORDE !! 
Inschrijven uitsluitend via de Atla website; https://atla.be/word-lid/ 

Daarna wachten op betalingsopdracht. Vragen hieromtrent, contacteer patrick.caubergs@skynet.be. 

Alleen al omwille van verzekering en aansprakelijkheid is dit belangrijk.  

 

JEUGDTRAININGEN BLIJVEN GEWOON DOORGAAN 
Aangezien het corona virus nog steeds niet verslagen is vragen we toch rekening te houden met de 
volgende extra maatregelen: 
- ben je ziek of heb je symptomen, blijf thuis 
- geen publiek toegestaan tijdens de jeugdtraining 
- afzetten en ophalen gebeurt aan de poort 
- handen worden ontsmet voor en na de training 
- kleedkamers en binnenruimtes zijn niet open, de toiletten wel. 
Voor de jeugd kadetten die in 2007 en 2006 geboren zijn is er een training op de piste voorzien op 
zaterdag 10u00. Trainers Nathalie, Peter en Lieve zullen deze geven. 

Vragen!! jeugd@atla.be of jc-atla@telenet.be  
 

Aandachtspunt voor de echte wedstrijdatleet. Op zondag 24 januari 2021 gaat normaal de 
Crosscup van Hannut door. Men is nog met alle macht bezig om deze te laten doorgaan. Zal dit 
lukken ?? 
Scenario’s zijn zondag alleen de jeugd tot miniem + elite dames en heren korte en lange cross of 
zaterdag jeugd + masters en zondag vanaf cadet. Voorinschrijvingen verplicht. 
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SPECIALISATIEGROEPEN – JOGGERS – SENIORES/MASTERS 
Voor deze groepen zijn in samenspraak met hun trainers andere afspraken gemaakt met natuurlijk 

voorop de geldende corona maatregels zo correct mogelijk naleven. Mondmasker-afstand 

houden-groepjes maximum 4 sporters (geen samenscholing). Vragen hieromtrent, neem contact 

met u trainer, trainster.  

Opgelet!! Voor de groep van Kurt/Danny is er een aanpassing. Men kan op de dinsdag en 

donderdagavond trainen in max. 2 groepjes van 4 atleten 

Mits reservatie bij Kurt via mail naar kurt.claesen@gmail.com of 0478770238, whatsapp of 

messenger. De eerste 8 zijn dan welkom op de piste. Onze excuses voor het hele gedoe, maar in 

deze covid-tijden kunnen we moeilijk anders. Afhankelijk van hoe het de volgende weken verloopt, 

kunnen daarna verdere stappen zetten.  

  

VRAAG UW UITPAS AAN !!! 

 
UITPAS – ATLA IS OOK PARTNER – INFO OP LINK ATLA WEBSITE 

WIE WORDT  ATLA ATLEET EN ATLETE VAN HET JAAR 2020 

ZATERDAG 9 JANUARI 2021 DE ONTKNOPING!! 
Genomineerden Dames    Heren 

   Wendy Bruninx   Ward Janssen 

   Fien Peusens   Steven Heemskerk 

   Eline Claeys   Geert Bruninx 

   Annelies Nijssen  Georges Bobbaers 

   Bo Nijs    Aron Claesen  

 WEDSTRIJDPROGRAMMA 2021 OP ONZE ATLA PISTE 

 *Zondag 18 April 2021 – Beker van Vlaanderen pupillen-miniemen jongens 

 *Zaterdag 24 April – Zondag 25 April 2021 – Limburgs kampioenschappen A.C. 

 *Zaterdag 22 Mei 2021 – Jeugdmeerkamp OLIMPIC 

 *Vrijdag 4 Juni 2021 – Grote Prijs Marcel Caenen – open meeting – L.K. gewichtwerpen 

 *Zondag 29 Augustus 2021 – Euregiomeeting – open meeting + jeugd – L.K. 10.000m 

 *Zondag 26 September 2021 – Maasrun 

 *Zaterdag 9 Oktober 2021 – Kampersmeeting – L.K. werpvijfkamp.  

   HET ATLA-BESTUUR 
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