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Koninklijke Atletiekclub Kapellen  
Vereniging zonder Winstoogmerk - Stamnummer  20  Vlaamse Atletiekliga 

                                                                                          
 

 

SCHIFTINGSWEDSTRIJD BEKER VAN VLAANDEREN 
PUPILLEN- en MINIEMEN-MEISJES 

 
 

MOL - ZATERDAG 27 APRIL 2019 
 
Het zomerseizoen staat voor de deur en de “Beker van Vlaanderen” voor de jeugd komt 
er al snel aan. Voor het prestige van de club in zijn geheel is dit wellicht zelfs één van de 
belangrijkste wedstrijden van het seizoen.  
 
In het verleden is reeds duidelijk aangetoond dat - mits een voltallige deelname van al 
onze atleten - wij best in staat zijn om ons te plaatsen voor de finale van deze “Beker van 
Vlaanderen”, later op het jaar. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat ook jij zeker in Mol zal 
willen deelnemen.  
 
Iedere atleet mag - estafette uitgezonderd - aan 3 proeven deelnemen. Uiteraard 
zullen we proberen om iedere atleet op zijn sterkste proeven op te stellen, maar dit 
natuurlijk in functie van een zo sterk mogelijke ploeg (de estafetteploegen worden ter 
plaatse door de trainers opgesteld).  
 
Volgende proeven staan op het programma: 
 
Pupillen-Meisjes: 60, 60 H, 1000, hoog, ver, kogel, hockeybal en 4 x 60 m 
 
Miniemen-Meisjes: 80, 60 H, 150, 300, 1000, hoog, ver, kogel, speer en 4 x 80 m 
 
De wedstrijd begint om 13.30 uur in het Sportcentrum Den Uyt aan de Rode Kruislaan  in 
MOL. Voor wat het vervoer betreft is het de bedoeling dat iedereen ofwel voor eigen vervoer 
zorgt, ofwel onderling afspreekt. Komaan ouders, ook jullie verwachten we! Bijeenkomst aan 
het gemeentepark om 11.00 uur. Ga je rechtstreeks naar Mol, verwittig dan zeker vooraf. Als 
je rechtstreeks gaat zorg dat je minstens 1 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig 
bent. 
 
Breng het onderstaande invulstrookje zo snel mogelijk - maar ten laatste op 17 april 
2019  - terug binnen a.u.b. Later krijg je van ons dan de definitieve ploegopstelling en alle 
verdere informatie. Veel succes! 
                                                                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NAAM:         CAT.: 
 
neemt deel aan de interclub op zaterdag 27 april 2019 in Mol. 
 
Ik heb WEL eigen vervoer - Ik heb GEEN eigen vervoer (doorstrepen wat niet past). 
 
Dit strookje ten laatste op 17 april 2019 terugbezorgen aan één van je trainers a.u.b.   


