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WELKOM IN ONZE CLUB
Ben je gebeten door de sportkriebels?
Ben je op zoek naar een toffe en afwisselende sport?
Zoek je een leuke, enthousiaste club?

Wel, dan ben je aan het juiste adres!

Bij de vzw Atletiekclub Alken of kortweg ACA kan je kennis maken met atletiek.

Kinderen vanaf 5 à 6 jaar leren we op een speelse manier alle verschillende disciplines van
atletiek aan. Jaar na jaar leren ze de technieken van bijvoorbeeld verspringen, horden lopen,
discuswerpen en nog veel meer disciplines. Tevens wordt er gewerkt aan de opbouw van hun
conditie.
En omdat er bij ons geen bovenste leeftijdsgrens is, kan je aan atletiek doen tot ver na je
pensioen.
Dit alles bieden we aan in een ontspannen en motiverende sfeer.

In deze brochure lees je alles wat je moet weten over atletiek en onze club.
Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de bestuursleden of trainers
die achteraan vermeld staan.

Wij wensen u alvast heel veel plezier met atletiek!
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DOELSTELLINGEN
ACA voert een tweesporenbeleid, namelijk:
1. Enerzijds de atletieksport in al zijn facetten aanbieden aan iedere atleet en
deze geleidelijk aan voorbereiden op en begeleiden in de competitiesport
2. Anderzijds, iedereen (jong en oud), die “gezond wil bewegen en sporten” als
recreant of jogger, de nodige kansen en begeleiding bieden

ONZE VISIE
Atletiek is een prestatiegerichte sport met enerzijds conditionele eigenschappen en
anderzijds het streven naar de technische perfectie.
Het grote verschil tussen vroeger en nu is de leeftijd. Er is immers een wezenlijk
verschil in begeleiding van kinderen aan de ene kant en jongeren en volwass enen aan
de andere kant.
Bij kinderen is het de bedoeling om de verschillende atletiekvaardigheden op een
spelende manier aan te brengen. Het is immers zeer belangrijk dat een kind nooit
beschouwd mag worden als een volwassene in miniformaat.
Met deze punten in het achterhoofd wil ACA zich engageren om te werken rond het
"talentontwikkelend model in 4 fasen":
1. leeftijd van 5-13 jaar: zo breed mogelijk gamma van bewegingsvaardigheden
vanuit een speelse benadering.
2. leeftijdsgroep van 13-14 jaar: periode van basistraining, werken aan de
ontwikkeling van een breed gamma van motorische vaardigheden en
conditionele eigenschappen
3. leeftijdsgroep van 14-18 jaar: sporttakspecifieke benadering
4. vanaf 18 jaar: specifieke topsporttraining of recreatieve sportbeoefening
Hoe we dit in de praktijk omzetten, kan u terugvinden op de volgende bladzijden.
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UW VERBLIJF BIJ ACA
Atletiekclub Alken vzw werd opgericht in 1976. Sindsdien zijn we onafgebroken bezig
geweest met de opleiding en begeleiding van een heel aantal mensen, met als doel hen
wegwijs te maken in de atletieksport en hen de mogelijkheid te geven om een mooie
sportieve carrière uit te bouwen.
Ons aanbod is voor iedereen toegankelijk. Ben je nu jong of oud, ben je eerder
recreatief ingesteld of ben je een echt competitiebeest? We hebben voor elk wat wils.
Kinderen vanaf 6 tot en met 13 jaar worden al spelenderwijs ingewijd in de wereld
van de atletiek.
Zij krijgen de mogelijkheid om twee keer per week te trainen. Vanaf het seizoen 20152016 blijft dit tijdens de zomermaanden en wintermaanden gelijk. Dit is dan steeds op
woensdag en vrijdag.
Deze trainingen worden bewust zeer algemeen gehouden. Elke training komen een
aantal atletiekdisciplines aan bod, zodat de kinderen op e en speelse manier deze
verschillende disciplines onder de knie kunnen krijgen. De verschillende
leeftijdsgroepen worden wel opgedeeld, zodat iedereen kan trainen op zijn of haar
niveau.
Vanaf benjamin hebben de kinderen tijdens het zomerseizoen de mogelijkheid om een
extra training te volgen op maandag. Deze training wordt aangeboden om dieper in te
gaan op de techniek van een aantal disciplines en is bedoeld voor diegenen die ook op
regelmatige tijdstippen aan wedstrijden deelnemen.
Eveneens wordt er tijdens de wintermaanden, op zaterdag een "crosstraining"
aangeboden. Deze training kan gevolgd worden door atleten die deelnemen aan
veldlopen.
Tot en met hun 13de jaar leren de kinderen ALLE disciplines aan. Nadien (vanaf 14
jaar) krijgen ze de mogelijkheid om over te gaan naar een volgend niveau waar meer
gespecialiseerde trainingen aangeboden worden en dat in de verschillende
disciplinegroepen.
Wij bieden wel de mogelijkheid aan de miniemen - wedstrijdatleten (12 - 13-jarigen),
om op regelmatige basis trainingen mee te pikken bij de gespecialiseerde
trainingsgroepen. Op die manier hebben ze de gelegenheid om de verschillende
technieken extra bij te schaven en kennis te maken met de manier van trainen op een
hoger niveau. Dit bevordert de integratie nadien.
Wil je echter op recreatieve basis verder doen? Dit is ook geen probleem. Je kan
makkelijk aansluiten bij de jogtraining, waar iedereen terecht kan op zijn of haar
niveau.
Kortom, voor elk wat wils.
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TRAININGEN JEUGD
Een atletiekjaar loopt van 1 november van het ene jaar tot en met 31 oktober van het
daaropvolgende jaar. Binnen deze periode blijf je bij dezelfde categorie.
Het atletiekjaar is opgedeeld in twee seizoenen:
Winterseizoen: 1 november tot en met 31 maart
Zomerseizoen: 1 April tot en met 31 oktober
Bij de jeugd kennen we 4 categorieën. Je geboortejaar bepaalt tot welke categorie je
behoort:
Kangoeroes : Voor het seizoen 2015-2016 iedereen geboren in 2009 en 2010
Benjamins: De 8- en 9 - jarigen
Pupillen: De 10- en 11 - jarigen
Miniemen: De 12- en 13 - jarigen

Wanneer trainen we?
De winterperiode: van 1 november tot 28 februari
Dinsdag:

Training tweedejaars miniemen van 19u tot 20u30 op de atletiekpiste in
"De Alk" te Alken. Dit is een training waar al meer specifiek rond
conditie of andere thema's gewerkt wordt.

Woensdag:

Algemene training voor kangoeroes, benjamins, pupillen en miniemen
van 18u30 tot 20u00 op de atletiekpiste in "De Alk" te Alken.

Vrijdag:

Algemene training voor kangoeroes, benjamins, pupillen en specifieke
trainingsgroepen voor miniemen van 18u30 tot 20u op de atletiekpiste in
"De Alk" te Alken.

Zaterdag:

Specifieke crosstraining voor deelnemers aan veldlopen: van 10u30 tot
11u45 aan de atletiekpiste in "De Alk" te Alken.(indien er dat weekend
geen Limburgse veldloop op het programma staat)
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De zomerperiode: van 1 maart tot 31 oktober
Maandag * : Specifieke training alle disciplines (iedere week komt een ander
discipline aan bod) voor jeugd van 18u30 tot 20u op de atletiekpiste in
"De Alk" te Alken
Dinsdag: Training tweedejaars miniemen van 19u tot 20u30 op de atletiekpiste in "De
Alk" te Alken. Dit is een training waar al meer specifiek rond conditie of
andere thema's gewerkt wordt.
Woensdag : Algemene training voor kangoeroes, benjamins, pupillen en miniemen
van 18u30 tot 20u op de atletiekpiste in "De Alk" te Alken.
Donderdag: Specifieke speertraining voor 2 de jaars miniemen van 18u30 tot 20u00 op
de atletiekpiste in "De Alk" teAlken.(liefst eerst contact met trainer
Marco Bruni)
Vrijdag:

Algemene training voor kangoeroes, benjamins, pupillen en specifieke
trainingsgroepen voor miniemen van 18u30 tot 20u op de atletiekpiste in
"De Alk" te Alken.

Normaal gezien wordt er gedurende het ganse jaar door getraind. Indien er toch
trainingen niet plaats kunnen vinden, wordt dit tijdig gemeld via de website, e-mail
en andere kanalen.
Je hoeft niet alle trainingen mee te doen. Probeer wel regelmati g te komen. Denk er
aan: sport is heel belangrijk, maar de school is zeker zo belangrijk..
* : Deze specifieke maandagtrainingen starten pas vanaf april
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_____TRAININGEN ANDERE CATEGORIEËN
Ook voor deze atleten loopt het atletiekjaar vanaf 1 november tot en met 31 oktober
van het daaropvolgende jaar. Jullie blijven eveneens binnen deze periode bij dezelfde
categorie. Uitzondering op deze regel is de MASTERS - categorie. Deze kan wel
wisselen tijdens het jaar.
Het atletiekjaar is, net zoals bij de jeugd, opgedeeld in twee seizoenen:
Winterseizoen: 1 november tot en met 31 maart
Zomerseizoen: 1 april tot en met 31 oktober
Bij de niet-jeugd kennen we 5 categorieën. Je geboortejaar bepaalt, net zoals de
jeugd, tot welke categorie je behoort.
Cadetten: De 14 en 15 - jarigen
Scholieren: De 16 en 17 - jarigen
Juniors: De 18 en 19 - jarigen
Seniors: Vanaf 20 tot en met 34 jaar
Masters: Vanaf 35 jaar
Deze categorie heeft nog aparte leeftijdsindelingen:
- M of W35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, ...
- (M = Heren en W = Dames. De cijfers staan voor de leeftijd)

Wanneer trainen we?
De winterperiode: van 1november tot 28 februari
Maandag :
Dinsdag:
Woensdag:

Van 18u30 tot 20u: Spurt - springtraining op de atletiekpiste in "De Alk"
te Alken.
Van 19u tot 20u30: Training voor afstandlopers en joggers op de
atletiekpiste in "De Alk" te Alken.
Van 17u45 tot 20u: Alle disciplines komen aan bod in verschillende
trainingsgroepen op de atletiekpiste in "De Alk" te Alken.

Donderdag : Van 19u tot 20u30: Training voor afstandlopers en joggers op de
atletiekpiste in "De Alk" te Alken. (begint reeds vanaf oktober)
Vrijdag:

Van 18u30 tot 20u: Spurt – springtraining en werptraining op de
atletiekpiste in "De Alk" te Alken.
Van 19u tot 20u30: Speerwerpen (powertraining) voor specifieke
doelgroep in het powerlokaal

Zaterdag:

Specifieke crosstraining voor deelnemers aan veldlopen: van 10u30 tot
11u45 aan de atletiekpiste in "De Alk" te Alken. (indien er dat weekend
geen Limburgse veldloop op het programma staat)

Zondag:

Van 10u30 tot 12u: Specifieke werptraining "Hamerslingeren" aan de
atletiekpiste in "De Alk" te Alken( indien het weer het toelaat)
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De zomerperiode: van 1 maart tot 31 oktober
Maandag:
Van 18u30 tot 20u: Algemene conditie – spurt en werpen op de
atletiekpiste in "De Alk" te Alken.
Dinsdag:

Van 19u tot 20u30: Training voor afstandlopers en joggers op de
atletiekpiste in "De Alk" te Alken.

Woensdag:

Van 17u45 tot 20u: Alle disciplines komen aan bod in verschillende
trainingsgroepen op de atletiekpiste in "De Alk" te Alken.

Donderdag: Specifieke speertraining en springtraining voor iedereen van 18u30 tot
20u00 op de atletiekpiste in "De Alk" teAlken.
Vrijdag:

Van 18u30 tot 20u: Alle disciplines komen aan bod in verschillende
trainingsgroepen op de atletiekpiste in "De Alk" te Alken.

Zondag:

Van 10u30 tot 12u: Specifieke werptraining "Hamerslingeren" aan de
atletiekpiste in "De Alk" te Alken
Normaal gezien wordt er gedurende het ganse jaar door getraind. Indien er toch
trainingen niet plaats kunnen vinden, wordt dit tijdig gemeld via de
website, e-mail en andere kanalen.
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LID WORDEN
Iedereen, die bij ACA komt trainen, moet lid zijn van onze club. Wij begrijpen
natuurlijk dat je eerst even wil proberen. Dat kan perfect en wordt altijd toegestaan.
Weet echter wel dat je tijdens deze periode niet verzekerd bent tegen ongevallen, en
dat je dus op eigen risico deelneemt aan de trainingen.
Na twee weken proefdraaien vragen we je wel om aan te sluiten.

Aansluitingsformulier
Je krijgt van ons een aansluitingsformulier (terug te vinden in het midden van deze
brochure). Dit formulier is nodig om lid te worden van de Vlaamse Atletiekliga en om
een vergunning te bekomen voor één seizoen. Het document moet VOLLEDIG
ingevuld en ondertekend worden. Nadien kan je het ingevulde formulier bezorgen aan
een medewerker van de club, bijvoorbeeld tijdens een training.
Het invullen van zulk een aansluitingsformulier is een eenmalige gebeurtenis. Nadien
zal je, voor het begin van een nieuw seizoen, een document toegestuurd krijgen ter
vernieuwing van je jaarlijkse vergunning. Het formulier zal reeds voor een groot deel
ingevuld zijn, zodat je dit enkel maar moet nakijken, ondertekenen en terugbezorgen
aan een medewerker van de club.

Formulier "Medische gegevens"
Samen met het aansluitingsformulier, ontvang je een fiche "Medische gegevens".
Omdat het niet meer verplicht is een medisch onderzoek te ondergaan, is het soms
toch handig om te beschikken over informatie met betrekking tot de medische
achtergrond van de atleet, en dit vooral bij kinderen. Zo kunnen de trainers korter op
de bal spelen, moesten er zich bepaalde problemen van medische aard voordoen.
Tevens kunnen we dan beschikken over accurate gegevens, wat het risico op
verkeerde acties tijdens een eventuele medische interventie tot een minimum beperkt.

Financiële bijdrage
Het lidgeld wordt bij voorkeur gestort op rekening nummer: BE75 7350 2252 0051.
Indien gewenst kan het lidgeld ook cash betaald worden tijdens de training.
Het overzicht van de lidgelden vindt je verderop in deze brochure. Lidgelden zijn voor
een heel seizoen.
Opgelet: Ook als je later pas aansluit, dan nog dient het volledige lidgeld betaald te
worden. Dit heeft te maken met de onkosten, die ons aangerekend worden door de
Vlaamse Atletiekliga. Eén van deze onkosten zijn bijvoorbeeld de verzekeringen. Wij
maken gebruik van een verzekeringspolis bij Ethias. Deze polis is afgesloten door de
Vlaamse Atletiekliga voor al haar leden. Vanaf juli past de Vlaamse Atletiekliga zijn
contributies aan, zodat ook wij vanaf dan het lidgeld zullen aanpassen.
Je aansluiting wordt pas doorgegeven vanaf het moment dat wij het lidgeld cash of
via overschrijving samen met het formulier in ons bezit hebben.
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Wedstrijdnummer
Je bent officieel lid van ACA als de club jouw persoonlijk wedstrijdnummer van de
Vlaamse Atletiekliga ontvangen heeft. Dit nummer wordt jaarlijks vernieuwd door het
vernieuwen van je vergunning.
De wedstrijdnummers worden meestal uitgedeeld tijdens de trainingen. Je moet het
goed bewaren. Elke keer als je aan een wedstrijd wil deelnemen, moet je dit nummer
meebrengen en opspelden.
Opgelet: Als je aan een wedstrijd wil deelnemen, moet dit eveneens gebeuren in de
officiële clubuitrusting. Meer informatie hierover vindt je verderop in de brochure.

Premie ziekenfonds
Samen met je wedstrijdnummer, ontvang je ook een bewijs voor de mutualiteiten.
Dankzij dit formulier kan een bepaald deel van het inschrijvingsgeld gerecuper eerd
worden via het ziekenfonds
Omdat we uw ziekenfonds, via het aansluitingsformulier, reeds opvragen, kunnen wij
onmiddellijk zorgen voor de correct ingevulde formulieren. Je hoeft dit formulier dus
NIET mee te brengen, behalve wanneer het gaat over een niet courant ziekenfonds. In
dat geval kan je beter zelf het formulier meegeven.
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LIDGELDEN
Standaard tarieven:
Het standaard lidgeld voor het eerste seizoen (eerste officiele aansluiting)bedraagt
120 euro. Dit lidgeld is van toepassing voor alle categorieën.
Voor deze prijs krijg je ofwel een truitje of een topje (voor de meisjes) erbij. .Deze
kunnen ook nog bijgekocht worden. Deze kosten dan 20 euro en kunnen verkregen
worden tijdens de trainingen.
Zonder deze truitjes, mag je NIET deelnemen aan officiële wedstrijden.

Familie - tarieven:
Voor de families hebben we een speciaal tarief (ouders + inwonende kinderen):





1ste lid: 120 euro
2de lid: 110 euro
3de lid: 95 euro
Vanaf 4de lid: 70 euro

Aangepaste tarieven:
Lid worden vanaf 1 juli (tot 31 oktober):




1ste lid: 95 euro
2de lid: 85 euro (familietarief)
Vanaf 3de lid: 70 euro (familietarief)

Lid worden vanaf 1 september:



Ofwel: 30 euro (tot einde oktober van het huidige seizoen) (zonder truitje of
topje)
Ofwel: 140 euro (tot einde oktober van het volgende seizoen)

Vanaf het tweede seizoen daalt de prijs van het lidgeld met 20 euro.
Ps : Bij betalingsmoeilijkheden is een mogelijke regeling te bespreken (discreet behandeld)
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TRAININGSTIPS
Zoals reeds aangegeven, ben je niet verplicht alle trainingen mee te doen. Je hoeft
ook niet te verwittigen als je eens een keertje niet kan komen.
De trainingsplanningen worden zo ingedeeld dat de verschillende atletiekdisciplines
meermaals aan bod komen. Er worden voldoende herhalingen ingebouwd, zodat een
keertje een training missen, niet zo erg is.
Toch is het aan te raden om zoveel mogelijk trainingen mee te nemen. Enkel door een
regelmatige aanwezigheid wordt je conditie opgebouwd en leer je bepaalde technieken
sneller aan.
Om de deelname aan de trainingen te stimuleren, hebben we voor de jeugd een
beloningssysteem uitgewerkt. Later in deze brochure komen we daar uitgebreid op
terug.

Kledij
Atletiek is een buitensport. Wij zijn bijgevolg behoorlijk afhankelijk van de
weersomstandigheden. Als je dus naar de training komt, dien je uw kledij aan te
passen aan het weer en de omstandigheden.
We beginnen onderaan: je schoenen dienen stevige loopschoenen te zijn, met een
soepele, dikke loopzool en een vaste en stevige hiel. Zo voorkom je al veel kwetsuren.
Spikes zijn op jeugdtrainingen in principe niet nodig. Voor de trainingen vanaf
cadetten is het wel aan te raden om de spikes mee te brengen (enkel voor trainingen
op de piste).
Voor de rest kan en mag alles, zolang het maar gemakkelijke SPORTKLEDIJ is :
short, T-shirt, joggingpak, regenkledij...
Zoals eerder al aangehaald is het belangrijk om de kledij aan te passen aan de
weersomstandigheden. Net omdat atletiek zowel in de zomer als in de winter beoefend
wordt, laten wij ons niet snel uit het lood slaan door koude of regen. Zorg dus dat je
voldoende regen- en reservekledij meebrengt. Het moet al extreem zijn vooraleer wij
een training aflassen.
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WEDSTRIJDTIPS
Eerst en vooral, deelnemen aan wedstrijden is geen verplichting. Maar het is wel
heel tof en daarom willen we het zeker stimuleren. Wij willen er zeker op aandringen
dat iedereen meedoet aan de wedstrijden van onze eigen club. De noeste
trainingsarbeid moet toch ook eens in de praktijk omgezet kunnen worden!

Aan welke wedstrijden nemen we deel?
Het soort wedstrijd hangt af van het seizoen waarin we ons bevinden. Je hebt 2
seizoenen:
- Winterseizoen: van 1 november tot 31 maart
- Zomerseizoen: van 1 april tot 31 oktober
Tijdens de winter ligt de nadruk op het veld en in de indoorhal. Er zijn ook nog wel
enkele stratenlopen, maar deze zijn toch eerder beperkt.
Wij selecteren elk jaar enkele veldlopen en indoormeetings waaraan we in
clubverband deelnemen. Dit wil zeggen dat er tijdens die wedstrijden gezorgd wordt
voor begeleiding. De gekozen wedstrijden worden op voorhand kenbaar gemaak t.
Tijdens het zomerseizoen verhuist alles naar de atletiekpiste en de straat. Ook tijdens
dit seizoen selecteren wij een aantal wedstrijden waaraan we in clubverband
deelnemen. Hier is dus eveneens begeleiding voorzien en we zorgen ervoor dat de
wedstrijden op voorhand kenbaar gemaakt worden.
Het kenbaar maken van die wedstrijden, gebeurt via de verschillende
communicatiekanalen, die wij als club hanteren (infobord in het secretariaat, briefjes,
website, nieuwsbrieven, andere e-mail berichten).
Om de deelname aan de wedstrijden te stimuleren, hebben we voor iedereen een
beloningssysteem uitgewerkt. Later in deze brochure komen we daar uitgebreid op
terug.
We vragen aan de ouders dat ze hun kinderen zoveel mogelijk vergezellen naar de
wedstrijden. Je kan daar zeker je steentje bijdragen bij het begeleiden van je
kinderen. Voor de kinderen is het trouwens zeer leuk wanneer de ouders langs de
zijlijn klaarstaan om hen aan te moedigen. Lukt het je niet om zelf te rijden, spreek af
met de andere ouders.
Buiten de wedstrijden op verplaatsing, heb je natuurlijk ook de eigen organisaties. In
de winter organiseren wij een veldloop (januari). Voorheen was er in de maand
november ook nog een indoormeeting in de sporthal. Door de nieuwe indoorhal in
Heusden-Zolder zien wij hier van dit seizoen vanaf.
Tijdens de zomermaanden vinden er enkele meetings op onze piste plaats met als
klappers de Jeugdnacht en de Nacht van Alken. We trekken ook de straat op met o.a.
de Brouwerijloop (september) .
Zoals u kan zien is er een ruim aanbod van wedstrijden om de trainingsarbeid in de
praktijk om te zetten. Onthoud echter 1 ding: OVERDAAD SCHAADT!
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Kledij
Het is verplicht om tijdens de wedstrijden een clubtruitje te dragen, en dit het
ganse jaar door. Deze clubtruitjes kan je bekomen tijdens de training op woensdag. Er
is dan altijd wel iemand aanwezig in de cafetaria, die je kan helpen met passen.
Zo zal je ook verplicht worden om je startnummer te dragen tijdens diezelfde
wedstrijden. Je startnummer ontvang je na het in orde brengen van je lidgeld.
Het is tevens mogelijk om een trainingspak aan te kopen bij de club. Dit is echter niet
verplicht. Het trainingspak is speciaal voor atletiek ontwikkeld door
de firma ERIMA en is van een zeer goede kwaliteit. Deze uitrusting
is gemaakt in onze clubkleuren en voorzien van het logo en de naam
van onze vereniging. De kostprijs is 75 euro voor kinderen en 85 euro
voor volwassenen. Vanaf vorig seizoen zijn er ook softshell jacks
basic te verkrijgen voor 55 euro voor de kinderen en 65 euro voor de
volwassenen. Eveneens softshell jacks function aan 65 euro voor de
kinderen en 75 euro voor de volwassenen. Er zijn pas-exemplaren in
de kantine (woensdag)
Verder zijn er verschillende kledingstukken en schoenen
verkrijgbaar op de markt. Alles hangt natuurlijk af van de
weersomstandigheden.
Wanneer je veldlopen wil betwisten weet je dat deze plaatsvinden in de
wintermaanden. Daarom is het belangrijk om je functionee l te kleden: Een
trainingspak, warme loopbroek (tight), regenkledij indien nodig ... Voor meer info,
raadpleeg een gespecialiseerde runningzaak.
Over het schoeisel hebben we het al gehad tijdens de trainingstips. Een goede
loopschoen is natuurlijk heel belangrijk. Daardoor voorkom je veel kwetsuren.
Voor wedstrijden raden we je toch ook aan om een paar spikes aan te schaffen.
Naargelang het type wedstrijd, kan je de pinnen aanpassen. Voor veldlopen heb je
langere pinnen nodig dan voor wedstrijden op de piste . Op de piste mogen de pinnen
trouwens niet langer zijn dan 5 of 6 mm.
De club heeft een grote stock aan tweedehands spikes voorhanden. Voor meer info
hierover, raadpleeg de website of kom op woensdag tijdens de training even langs in
de kantine.
Het is ook mogelijk om je eigen spikes te verkopen via de club.
Breng tenslotte ook voldoende reservekledij mee: kousen, warme trui, t-shirt, muts of
pet, handschoenen, die je allemaal droog opbergt in een plastic zak in je sportzak.
Tegenwoordig kan je op bijna elke wedstrijd een douche nemen, zodat je na je
wedstrijd, proper gewassen, terug naar huis kan gaan.
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BELONINGSSYSTEMEN
De "Spaarkaart"
We willen atleten belonen die op regelmatige basis deelnemen aan trainingen en
wedstrijden. Daarom hebben we een regelmatigheidscriterium uitgewerkt namelijk
“de Spaarkaart”. Dit criterium is er voor benjamins, pupillen en miniemen.
Elke aanwezigheid op training en deelnames aan een aantal vooraf bepaalde
wedstrijden leveren punten op.
De verzamelde punten van een gans seizoen worden opgeteld. Op het einde van het
seizoen wordt er dan een rangschikking opgemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats op
het jaarlijkse clubfeest.
Punten kunnen als volgt verdiend worden:
 1 punt:
training op dinsdag, woensdag en vrijdag (of zaterdag in de winter)
met een maximum van 2 trainingen per week.
 1 punt:
wedstrijd piste, veldloop, indoorwedstrijd, stratenloop, met een
maximum van 2 wedstrijden per week.
 3 punten: vooraf aangeduide wedstrijd op de piste of in het veld buiten Alken
 5 punten: wedstrijden, georganiseerd door ACA, de provinciale
kampioenschappen en Nationaal Criterium te Nijvel
Opgelet: Je moet aan minimum 10 wedstrijden deelgenomen hebben om in
aanmerking te komen voor de prijsuitreiking.

Het "JPS"-systeem
Dit "Jaarlijks puntensysteem" beloont de geleverde ACA - prestaties vanaf cadetten
tot en met masters.
Er werd een globaal systeem per seizoen uitgewerkt waarbij de atleten met hun
prestaties in 4 klassementen worden ondergebracht. Deze 4 klassementen zorgen
meteen voor een onderscheid tussen de diverse atletiektakken, namelijk veldlopen,
indoor-, piste- en wegwedstrijden. Zo kunnen de atleten kiezen tussen veldlopen of
indoorwedstrijden tijdens de winterperiode en tussen weg- of pistewedstrijden in het
zomerseizoen.
Er is wel een uitzondering wat betreft de wegwedstrijden. Enkel atleten vanaf junior
kunnen hier punten verzamelen voor het "JPS"-criterium.
Het is perfect mogelijk om punten te verzamelen in de 4 klassementen. Het is wel zo
dat per seizoen (winter of zomer) slechts 1 klassement in aanmerking komt voor een
vergoeding.
Voor de gedetailleerde uitleg van het systeem, verwijzen we u graag naar de website
van de club.
De prijsuitreiking vindt eveneens plaats tijdens het jaarlijkse cl ubfeest.
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WAT TE DOEN MET BLESSURES?
Als lid van de Vlaamse Atletiekliga zijn wij als vereniging automatisch verzekerd
tegen lichamelijke ongevallen. Deze polis dekt alle "acute" blessures. Een voorbeeld
daarvan is een breuk, een spierscheuring, een verrekking, ...
Chronische letsels worden door deze polis echter niet gedekt. Enkele voorbeelden zijn
tendinitis, peesontstekingen, ....
Daarom is het belangrijk om snel te reageren en zodoende een acute blessure niet te
laten evalueren naar een chronisch letsel.
Volgende punten moet je in acht nemen wanneer je een blessure oploopt tijdens een
training, een wedstrijd of de verplaatsing van of naar die training of wedstrijd.
 Vraag aan je trainer of afgevaardigde een aangifteformulier "Verzekering tegen
lichamelijke ongevallen" van Ethias
 Dit formulier bestaat uit 4 bladzijden:
o Op het eerste blad wordt vak 1 ingevuld door de secretaris van de club.
o De andere vakken op bladzijde 1 en 2 zijn voor de sportbeoefenaar.
o Het formulier wordt onderaan de 2de bladzijde ondertekend door de
clubfunctionaris.
o Op bladzijde 3 dien je een klevertje van je ziekenfonds aan te brengen.
Onderaan die pagina mag je dan de bevestiging tekenen.
o Bladzijde 4 is voorbehouden voor de onderzoekende arts.
o Vul zelf zo veel mogelijk in. Twijfel je, vraag raad aan je trainer,
afgevaardigde of clubfunctionaris.
 Het formulier moet VOLLEDIG (buiten vak 1) ingevuld zijn vooraleer je het
bezorgt aan de secretaris van de club.
 Het formulier moet, BINNEN DE 10 DAGEN NA het ONGEVAL, toegekomen
zijn bij de verzekeringsmaatschappij. Gelieve daarmee rekening te houden! Alle
andere documenten (rekeningen, ...) kunnen achteraf nagestuurd worden.
 Houd alle rekeningen zorgvuldig bij.
 Laat uw ziekenfonds een document opmaken voor de bedragen, die niet
terugbetaald werden door de mutualiteiten.
 Stuur nadien alles op naar de verzekeringsmaatschappij. Het juiste adres, uw
referentienummer en verdere gegevens heb je intussen al ontvangen van de
maatschappij
 Zorg ervoor dat je dubbeltjes aan de kant houdt van alles wat je verstuurd hebt
en hou deze zorgvuldig bij totdat alles afgehandeld is.
Eén gouden raad: als je pijn hebt, nooit (verder) trainen. Zeg het aan je trainer en
volg zijn advies op.
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ALLERLEI
Nevenactiviteiten
De boog kan niet altijd gespannen staan. Daarom organiseren wij buiten wedstrijden
en trainingen, ook nog een aantal andere activiteiten.
Het kan ook zijn dat we als groep deelnemen aan een evenement, georganiseerd door
een andere vereniging of instantie.
Enkele voorbeelden zijn:


Clubfeest: Een jaarlijks terugkerend evenement waar we samen genieten van
een hapje en drankje en terugblikken op het voorbije seizoen.
 Sinterklaasfeest: Sinterklaas komt ook bij ACA op bezoek. Op voorwaarde dat
de kinderen braaf geweest zijn, natuurlijk.
 Jeugddag te Gent: Dit is een evenement, georganiseerd door de Vlaamse
Atletiekliga voor onze jeugdige atleten. In het prachtige decor van de
Topsporthal wordt dit voor de kinderen een onvergetelijke dag. Wij zorgen voor
de bus en de begeleiding, de kinderen maken de ambiance!
 Pretland: Een avond om niet te vergeten. “PRET” gegarandeerd.
 Vanaf mei 2012 is ACA-Fiesta ontstaan. Een aantal personen die zich vooral
bezighouden met inrichten van een aantal nevenactiviteiten. De doelstelling is
een 4-tal activiteiten per jaar.
We gaan in de toekomst ook verder met een traditie uit het verleden: de organisatie
van een stage in Spanje (voor iedereen) ,reeds 7 jaar een succesverhaal! Snel
inschrijven is de boodschap.
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Publicaties
De maatschappij evalueert meer en meer naar een elektronische
informatiemaatschappij. De middelen daarvoor (internet, e-mail, ...) zijn tegenwoordig
ook zeer bereikbaar geworden voor iedereen.
ACA heeft dit begrepen en doet hier aan mee aan de hand van de website en het
regelmatig verspreiden van een nieuwsbrief. Tevens worden er door de verschillende
verantwoordelijken, nog informatieboodschappen via mail verstuurd.
Toch blijven we ook nog geloven in documentatie op papier. Zo is er de periodieke
uitgave van het clubblad en de jaarlijkse uitgave van het prestatieboekje en de "ACA Top 10 aller tijden".
En alsof dat nog niet genoeg is, worden er ook nog berichten verspreid tijdens
trainingen. Dit kan mondeling, via strooibriefjes of via onze informatieborden aan het
secretariaat en in de kantine. Af en toe worden er ook nog mailings verstuurd via de
post, maar gezien de kostprijs, proberen we deze tot het absolute minimum te
beperken.

Publicatie van fotomateriaal
Regelmatig worden er foto's en/of video - opnames gemaakt tijdens verschillende
gelegenheden, zoals tijdens trainingen, wedstrijden, nevenactiviteiten.
Deze foto's worden uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden (brochures,
website, enz.). Ze worden zeker niet doorgegeven aan derden.
Indien je niet wenst dat afbeeldingen van uzelf of uw kinderen gepubliceerd worden,
moet je dat melden aan de clubsecretaris.
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Vrijwilliger worden bij ACA
Zoals je wel weet is een sportclub niet in stand te houden zonder de hulp van een
aantal vrijwilligers. Vrijwilligers helpen immers om de werking van de club te
versoepelen en een duwtje in de rug te geven.







Kan jij je vinden in de visie van onze club?
Wil jij graag meewerken aan de verdere uitbouw ervan?
Wil jij je engageren voor een bepaalde taak of functie?
Zou je graag meehelpen aan onze organisaties?
Wil je graag op regelmatige basis of liever sporadisch helpen?
Heb je een bepaalde hobby, vaardigheid, kennis waarmee je de club en/of de
werking ervan kan verbeteren?

Dan rekenen we op JOU!!! Of je nu slechts sporadisch of op regelmatige basis kan
helpen, alles wordt van harte gewaardeerd!
Hieronder een paar voorbeelden waar helpende handen meer dan nodig zijn :
 Hulp bij de verschillende organisaties: Uitbaten cafetaria, catering,
voorbereiden van de piste, secretariaatswerk, tombolaverkoop, ...
 Hulp bij het zoeken naar sponsors
 Hulp bij de organisatie van nevenactiviteiten
 Als zelfstandige de mogelijkheid voor het plaatsen van een reclamebord in de
kantine (prijs 100€/jaar)
 ...
Wil je onze motivatie en enthousiasme delen en meehelpen aan de goede werking van
onze vereniging? Vul dan onderstaande strook in en bezorg het aan een
clubverantwoordelijke. Het bestuur neemt spoedig contact op met u voor meer info.
                       
Naam + Voornaam: .......................................................................................................
Telefoon: .......................................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................
Ik wens graag info over:

 Deel uitmaken van het bestuur of toetreden tot de ouderraad (nog op te richten
bij voldoende respons)

 Opgenomen worden in het bestand van medewerkers
 sponsoring
 Andere: ..............................................................................................................
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NUTTIGE NAMEN, ADRESSEN, ...
Bestuur
Atletiekclub Alken vzw
p/a: Grootstraat 150
3570 Alken
Stamnummer: 419
Ondernemingsnummer: 429.829.863
Rekeningnummer: 735-0225200-51
Voorzitter
Jos BOITEN
Haverenbosstraat 34, 3570 ALKEN
Tel.: 0474/985662
Email: jos.boiten@telenet.be
Ondervoorzitter
Romain VAES
Serviceflats ‘Ten Hove’
Koosterstraat 24 bus5, 3570 ALKEN
Tel.: 011/316625
Email: romain.vaes@telenet.be
Secretaris
Marc KNAEPEN
Grootstraat 150, 3570 ALKEN
Tel.: 011/728257 of 0494/034144
Email: marc.knaepen@pandora.be
Penningmeester
Ludo REEKMANS
Hemelsveldstraat 26, 3570 ALKEN
Tel.: 011/314151
Email: ludoreekmans@telenet.be
Sportief coördinator
Robert BECKERS
Pleinstraat 160, 3570 ALKEN
Tel.: 011/314545
Email: beckers.robert@telenet.be
M.Claire PANIS
Grootstraat 150, 3570 ALKEN
Tel.: 011/728257 of 0494/593530
Email: mk011@telenet.be
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Bestuur (vervolg)
Kris GOVAERTS
Montenakenweg 32, 3800 SINT-TRUIDEN
Tel.: 011/694040
Email: Krisgovaerts@skynet.be
Webmaster
Jo RUYMEN
Kortenbosstraat 28, 3800 SINT-TRUIDEN
Tel.: 0494/883402
Email : jo.ruymen@telenet.be
Ronny BEKE
3840 BORGLOON
Tel. : 0479/609834
Email : ronny.beke@telenet.be
Michel REENAERS
Laagsimsestraat 94, 3570 ALKEN
Tel. : 0468/202814
Email : michel.reenaers@telenet.be
Kenny HOUBRIGTS
Molenstraat 28, 3840 HEKS
Tel. :
Email : kenny.houbrigts@telenet.be
Jimmy CUPERS
Meerdegatstraat 78a bus1, 3570 ALKEN
Tel. : 0476/892135
Email : jimmy.cupers@yahoo.com
Adelin POELMANS
Bosstraat 13B, 3830 WELLEN
Tel. : 011/453252
Email : adelin.inja@skynet.be
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Anja SCHOLLEN
3890 TESSENDERLO
Tel. :
Email : anja.schollen@telenet.be

Hé jij daar!
Hier is nog een plaatsje vrij voor u!

Trainersteam
Algemeen coördinator - Halve fond - Fond
Robert BECKERS
Pleinstraat 160, 3570 ALKEN
Tel.: 011/314545
Email:
Spurt - Springen
Jean THEIJS
Reigerlaan 14, 3570 ALKEN
Tel.: 011/596505
Email: jean@boekhoudkantoortheijs.be
Hamerslingeren – Kogel - Discus
Hugo BIETS
Meerdegatstraat 4, 3570 ALKEN
Tel.: 011/725918
Email: hugo.biets@telenet.be
Horden - Spurt
Rik RAEMAEKERS
Dahliastraat 9, 3590 DIEPENBEEK
Tel.: 011/323907
Email: rik.raemaekers@telenet.be
Speer
Marco BRUNI
Majoor Berbenlaan 66, 3630 MAASMECHELEN
Tel.: 0473/342819
Email: marco_javelin_mm@hotmail.com
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Spurt - Springen
Benny SANTERMANS
Oude-Maasstraat 129, 3500 HASSELT
Tel.: 011/591438
Email: benny.santermans@telenet.be
Jeugd Coördinator
Ronny BEKE
3840 BORGLOON
Tel. : 0479/609834
Email : ronny.beke@telenet.be

Jeugd
Ditte KNAEPEN
Grootstraat 150, 3570 ALKEN
Tel.: 011/728257 of 0499/281923
Email: ditteke1@hotmail.com
Jeugd
Kirsten KNAEPEN
Kersenstraat 8, 3800 ST-TRUIDEN
Tel.: 011/728257 of 0497/328673
Email: kirsten_knaepen@hotmail.com
Jeugd
Freya KNAEPEN
Grootstraat 150, 3570 ALKEN
Tel.: 011/728257
Email : freke_knaepen@hotmail.com
Jeugd
Olivier MAES
Grootstraat 150, 3570 ALKEN
Tel.: 011/728257
Email : olivier.maes@outlook.com
Jeugd
Dimitri DRIESEN
Hameestraat 41, 3570 ALKEN
Tel.: 011/592229
Email : dimi-anja@skynet.be
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Jeugd en halve fond
Rudi NEVEN
Veerstraat 56 a, 3830 WELLEN
Tel. : 012/744906
Email : rudi.neven@base.be
Jeugd
Tom NEVEN
Veerstraat 56 a, 3830 WELLEN
Tel. : 012/744906
Email : neven.tom@hotmail.com
Jeugd
Esther VANDERSTEEN
Dullaerstraat 28, 3454 RUMMEN
Tel. : 011/582142 of 0472/770632
Email : estherv96@hotmail.com
Jeugd
Stany VANSIMPSEN
Smolderstraat 65, 3454 RUMMEN
Tel.: 013/555391
Email: vansimpsen.vangeebergen@fulladsl.be
Jeugd
Elien VAN HUNSEL
Motstraat 21, 3570 ALKEN
Tel.: 011/596067
Email: elien_piki@hotmail.com
Jeugd
Margot DE BRAUWER
Rechtstraat 10, 3570 ALKEN
Tel.: 0471/026717
Email: margotdebrauwer@hotmail.com
Jeugd
Eline BIETS
Montenakenweg 66, 3800 SINT-TRUIDEN
Tel.: 0473/294363
Email: elinebiets@hotmail.com
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Jeugd
Sophie MEIRENS
Koningsveldstraat 25, 3570 ALKEN
Tel.: 011/596729
Email: tom.sophie@telenet.be
Jeugd
Heleen HELSEN
Bisschopweyerstraat 26, 3570 ALKEN
Tel.: 011/597976
Email: heleen.helsen@skynet.be
Jeugd en Start to run
Bjorn JAMERS
De Libottonstraat 41, 3512 STEVOORT
Tel.: 0497/556686
Email: bjornjamers@gmail.com
Jeugd
Davina BEKE
Molenstraat 28, 3870 Heks
Tel. : 0479/685159
Email : davina.beke@telenet.be

Jeugd (reserve)
Anne BIETS
Meerdegatstraat 4, 3570 ALKEN
Tel.: 011/725918 of 0495/746460
Email: anne_biets@hotmail.com
Jeugd (reserve)
Yord POLDERS
Vogeleinde 34A, 3830 WELLEN
Tel. : 0494/153557
Email : yordpolders@gmail.com
Jeugd (reserve)
Cindy GIJBELS
Vogeleinde 34A, 3830 WELLEN
Tel. : 0479/411910
Email : cindy_gijbels@hotmail.com
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Reserveteam:
Arno VANSTAPEL
Greet MATHIJS
Rudi MATHIJS
Sara VANOPPEN
Benjamien MATHIJS
Brecht GIJBELS
Mario VAES
Johnny NIJSTEN

ACA-Fiesta
Webmaster & ACA Fiesta
Jo RUYMEN
Kortenbosstraat 28, 3800 SINT-TRUIDEN
Tel.: 0494/883402
Email : jo.ruymen@telenet.be

Gert VANCLEE
Luikersteenweg 394, 3500 HASSELT
Tel.: 0472/862455
Email : gertvanclee@yahoo.com

Greta PHILIPPAERTS
Musstraat 25, 3570 ALKEN
Tel.: 011/593583
Email : greta.philippaerts@gmail.com
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NOTA'S
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