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Beste ouders, jeugdatleten, 

In deze brief vindt u alle info m.b.t. de (winter)wedstrijden. 

Winterkalender 

Hier volgt de volledige kalender van het winterseizoen 2022 – 2023 voor KAN, BEN, PUP 

en MIN. De winter telt 12 wedstrijden, waarvan 4/5 crossen, 5 indoors en 3/2 

stratenlopen (afhankelijk van de categorie). 

Plaats Club Soort Datum 

Hulst RKHAV Cross 5 november 2022 

Beveren VOLH Indoor 13 november 2022 

Beveren VOLH Stratenloop 26 november 2022 

Beveren VOLH Indoor 11 december 2022 

Stekene Smart Sport Stratenloop 18 december 2022 

Ertvelde RIEM Cross 26 december 2022 

Hamme * AC Hamme Cross 8 januari 2023 

Nieuwkerken ** WALO Stratenloop 8 januari 2023 

Bornem SPBO Cross 22 januari 2023 

Lokeren AVLO Cross 5 februari 2023 

Beveren VOLH Indoor 12 februari 2023 

Beveren VOLH Indoor 5 maart 2023 

Gent Topsporthal VAL jeugddag Indoor 18 maart 2023 

*Enkel voor pupillen en miniemen 

**Enkel voor kangoeroes en benjamins  
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Optioneel is er voor de pupillen en de miniemen nog het PK veldlopen d.d. 15 januari 2023 

te Zottegem.  

  

Via mail zal je vóór elke wedstrijd extra informatie krijgen over de wedstrijd.  

Het clubcriterium 

Er zijn 12 wedstrijden (voor zowel kan, ben, pup en min) die meetellen voor het 

winterclubcriterium. In het zomerseizoen staan er ook nog een twaalftal wedstrijden op 

het programma. In totaal dus minstens 24 wedstrijden.      
Je behaalt je jaarcriterium als je voldoet aan onderstaande voorwaarden: 

- Je neemt deel aan 60% van de trainingen. 

- Je neemt deel aan 10 wedstrijden (dit geldt zowel voor kangoeroes, benjamins, pupil-

len als voor miniemen) waarvan minstens 2 crossen/stratenlopen, 2 indoors en 4 

pistewedstrijden.  

De pupillen en miniemen die voldoen aan het wintercriterium (2 crossen/stratenlopen en 

2 indoors) vormen de wedstrijdgroepen in het zomerseizoen.  

Indien je langdurig gekwetst bent of om een andere reden lange tijd afwezig bent (een 

week of langer), gelieve dit door te geven aan de jeugdcoördinator teneinde daar 

rekening mee te houden bij de beoordeling van het criterium. 

Atleten die hun criterium behalen maken in de maand oktober een daguitstap naar 

een pretpark en krijgen een trui als extra beloning.        

Wedstrijdinfo  

Voor de meeste winterwedstrijden zal via www.atletiek.nu moeten ingeschreven worden.  

Normaal rijden atleten en trainers rechtstreeks naar de wedstrijd. Maar indien een 

atleet niet over vervoer beschikt, kan je een mail sturen naar 

jeugdcoordinator@volbe.be en vragen om mee te rijden. 

Wij proberen voor elke wedstrijd voor iedere categorie een trainer te voorzien. 

De opwarming begint een uur voor aanvang van de wedstrijd. Na de wedstrijd wordt in 

groep uitgelopen.  

In de Vlaamse crossen is er na de wedstrijd een prijsuitreiking. 

Naar de wedstrijd nemen wij mee: 

- clubuitrusting (vest en singlet), borstnummer, eventueel spikes. 

- regenkledij, trainingspak en sportzak, eventueel droge kousen (outdoor). 

- 4 veiligheidsspelden. 

- wie wil douchen neemt daarvoor al het nodige mee.                                                                                                        
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Wij vragen de atleten om steeds in clubkledij en wedstrijdsinglet naar de 

wedstrijden te komen.                

 

Wij hopen er een leuk winterseizoen van te maken met knappe prestaties !           

                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

Met sportieve groeten, 

De jeugdtrainers . 

 

een leuke, verantwoorde wijze training te 

geven, zijn we steeds op zoek naar mensen die ons team willen versterken. 

Ben je al wat vertrouwd met atletiek, dan is dat zeker een pluspunt. Maar 

gemotiveerde mensen zonder atletiekervaring zijn ook welkom. We voorzien 

voor onze jeugdtrainers op regelmatige basis opleiding op het eigen terrein, 

specifiek gericht naar onze jeugdatleten. Ook meer diepgaande opleidingen 

worden aangeboden aan onze jeugdtrainers. 

Ben je goed met jongeren en wil je deel uitmaken van een fantastisch groep 

trainers (en vrienden!), neem gerust contact op met één van de trainers op 

de piste of mail onze jeugdcoördinator opWe zijn een club met steeds meer 

jeugdatleten. Daar zijn we heel blij om. 

Om aan al dit jong geweld op een leuke, verantwoorde wijze training te 

geven, zijn we steeds op zoek naar mensen die ons team willen versterken. 

Ben je al wat vertrouwd met atletiek, dan is dat zeker een pluspunt. Maar 

gemotiveerde mensen zonder atletiekervaring zijn ook welkom. We voorzien 

voor onze jeugdtrainers op regelmatige basis opleiding op het eigen terrein, 

specifiek gericht naar onze jeugdatleten. Ook meer diepgaande opleidingen 

worden aangeboden aan onze jeugdtrainers. 

Ben je goed met jongeren en wil je deel uitmaken van een fantastisch groep 

trainers (en vrienden!), neem gerust contact op met één van de trainers op 

de piste of mail onze jeugdcoördinator op 

 

We zijn een club met steeds meer jeugdatleten. Daar zijn we heel blij om. Om aan 

al dit jong geweld op een leuke, verantwoorde wijze training te geven, zijn we steeds 

op zoek naar mensen die ons team willen versterken. Ben je al wat vertrouwd met 

atletiek, dan is dat zeker een pluspunt. Maar gemotiveerde mensen zonder 

atletiekervaring zijn ook welkom. We voorzien voor onze jeugdtrainers op 

regelmatige basis opleiding op het eigen terrein, specifiek gericht naar onze 

jeugdatleten. Ook meer diepgaande opleidingen worden aangeboden aan onze 

jeugdtrainers. Ben je goed met jongeren en wil je deel uitmaken van een fantastisch 

groep trainers (en vrienden!), neem gerust contact op met één van de trainers op de 

piste of mail onze jeugdcoördinator op jeugdcoordinator@volbe.be 

 

  

 


