OOK IN DE WINTER WILLEN WIJ
WEDSTRIJDEN.
Naast het lopen van crossen is er dan niet zoveel
mogelijk in de buurt van Flakkee. Op redelijke
afstand is Dordrecht maar hun indoor is op
dezelfde dag als onze cross. Zierikzee is ook niet
zo ver en daar is de indoor in februari,
waarschijnlijk de 4e maar dat horen jullie nog.
Ver weg maar een belevenis voor atleetje en
toeschouwers is de indoor in Gent, België. Op 10
december wordt daar een wedstrijd voor de
jonge jeugd gehouden. De indeling van kinderen is daar anders dan in Nederland, in België horen (heel
terecht, moeten we hier ook doen) de D-junioren bij de jonge jeugd.
Dat is precies onze trainingsgroep van de woensdagavond.
Behalve de leeftijdsindeling zijn ook een aantal onderdelen anders dan in Nederland. De D-junioren doen
daar volop aan polsstokhoogspringen en de A-pupillen gaan daar over horden van 76,2 cm. JD zelfs over
horden van 84 cm.
Het programma:
pupillen JB
(benjamins)
13.00 kogel 1 kg
14.15 verspringen
15.30 60 meter

pupillen MA
(pupillen)
13.00 verspringen
14.30 60 horden
15.50 60 meter
17.15 1000 meter

pupillen MB
(benjamins)
15.10 60 meter
16.00 kogel 1 kg
17.15 verspringen

pupillen JA
(pupillen)
13.00 hoog
14.45 60 horden
16.10 60 meter
17.30 1000 meter

Jongens D
(miniemen)
13.00 polshoog
15.00 horden 84 cm
15.30 verspringen
16.10 60 meter
17.45 300 meter

Meisjes D
(miniemen)
13.00 polshoog
14.15 60 horden
14.45 kogel 2 kg
16.10 60 meter
17.45 300 meter

Je hoeft niet aan alles mee te doen, wel vooraf opgeven waar je aan mee doet.
De blauw gemarkeerde onderdelen moeten we niet gaan doen, dat kunnen we nog niet.
Aanvang van de wedstrijd is om 13.00 uur maar we moeten daar zeker een uur eerder zijn. Inschrijven moet
je ter plaatse doen en dat vergt nogal wat tijd.
Inschrijfgeld € 1,50 per onderdeel.
Als we met een groep gaan betaalt de vereniging het inschrijfgeld.
Voor we nu gaan juichen dat wij zelfs naar internationale wedstrijden gaan ook nog een paar nadelen:
• Het is ver, door de Westerscheldetunnel 125 km, via Antwerpen 138 km;
• Er moet parkeergeld worden betaald;
• De toegangsprijs voor niet-atleten is €3,00;
• Het programma is niet kindvriendelijk, lange wachttijden tussen de onderdelen;
• Het duurt lang, volgens het programma is het om 18.00 uur klaar maar ik heb nog nooit meegemaakt dat
de tijden in België klopten, het loopt altijd uit;
• C-pupillen kennen ze niet, kinderen van die leeftijd mogen wel meedoen bij de Benjamins, onze Bpupillen;
• Op het wedstrijdterrein mogen alleen atleten en juryleden komen.

Graag wil ik uiterlijk 28 november weten of er genoeg atleetjes naar Gent willen.
Mail naar hbeveland@zeelandnet.nl
 wie er mee gaat;
 welke ouders willen en kunnen rijden;
 hoeveel plaats is er in de auto, want carpoolen is het meest efficiënt;
 welke onderdelen je gaat doen.

