
Wat doen we nog allemaal?

Naast de trainingen en wedstrijden organiseren we ook:
jeugdstages• 
daguitstappen• 
jeugd-ouder training• 
jeugd- en fundagen• 
zeetraining• 
Halloweentraining• 
Sinterklaastraining• 
BBQ en clubetentjes• 

Afspraken binnen de club:

Respect voor iedereen. Pestgedrag wordt niet aanvaard.
Iedereen doet zijn best.
Luister aandachtig naar de trainers en volg hun instructies op.
Draag zorg voor het materiaal.

Heb je een probleem, blijf er niet mee lopen en meld het meteen aan de trainers of 
één van de onderstaande contactpersonen.

Wie kan je contacteren?

Functie Naam Tel/GSM e-mail

Trainers-
coördinator

Antoine 
Van Hijfte

09-373 68 71 antoinevanhijfte@hotmail.com

Jeugdcoördinator 
Cad/Sch

Koen Gyssels 0473-49 24 19 koengyssels@hotmail.com

Voorzitter 
Jeugdcommissie

Marc De Baets 09-344 46 50 marc_de_baets@skynet.be

Secretaris Club Gabriël Dauwels 09-344 83 65 gabriel.dauwels@telenet.be

Tot binnenkort!

Ben je gebeten door de sportkriebel? 
Hou je van een leuke, afwisselende sport 
en nieuwe uitdagingen?

Bij de enthousiaste en to� e 
atletiekclub AS Rieme 
krijg je als ontspannende sporter 
of wedstrijdatleet 
precies wat je nodig hebt.

Wat doen we allemaal in de atletiekclub?

Atletiek is de sport bij uitstek om je lichaam goed te ontwikkelen.
De 3 basisactiviteiten zijn: lopen, springen en werpen.
Bij regelmatig oefenen krijg je een grotere uithouding, veel kracht en snelheid, 
lenigheid en een goede coördinatie.

Jongeren tot 11 jaar worden op een leuke en geanimeerde wijze in contact 
gebracht met een zo breed mogelijk gamma van bewegingsvaardigheden. Vanaf 
12 jaar nemen de jongeren deel aan basistrainingen. Op een jeugdvriendelijke, 
meer systematische manier wordt gewerkt aan de ontwikkeling van meerdere 
motorische vaardigheden. De training wordt dan meer aangepast aan de atlete of 
atleet en is meer speci� ek.

In deze folder vind je informatie over trainingen en inschrijvingen.
Wil je meer weten over de club, surf dan eens naar www.asrieme.be. 
Je vindt er alles over de geschiedenis, wedstrijdverslagen, foto’s, 
contactgegevens, … .
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Hoe word je lid van de atletiekclub?

Je mag eerst een 3-tal keren proberen, om aan te voelen of atletiek echt wel iets 
voor jou is en om kennis te maken met de clubsfeer. Bevalt het je dan krijg je van 
ons 2 formulieren mee, die je best door je ouders laat invullen, en vragen we om 
het lidgeld over te schrijven.

Vind je atletiek niet zo leuk, dan zijn we toch blij dat je het geprobeerd hebt.

Hoeveel bedraagt het lidgeld?

Het lidgeld is voor een heel jaar, van 1 november tot 31 oktober, en wordt dus elk 
jaar vernieuwd. Je kan het lidgeld storten op rekeningnummer: 737-0133130-89, 
met vermelding van je naam.

vóór 1 november:•  115 €*
na 1 november:•  120 €*
na 1 mei:•  80 €*
na 31 augustus:•  20 €* 
* Bij een eerste aansluiting wordt het lidgeld eenmalig verhoogd met € 25 voor het aanscha� en van een wedstrijdclubtruitje

Wat krijg je van de club?

leerrijke trainingen van ervaren en gediplomeerde trainers• 
clubinformatie• 
een sportverzekering• 
je startnummer voor de wedstrijden (vanaf 7 jaar)• 
2 kaarten voor de Kerstveldloop te Ertvelde• 
loten van de Kersttombola, die je zelf kan verkopen (tot 31 december)• 
… veel plezier en vriendschap.• 

Wist je dat je ook lidgeld kunt recupereren?

via de club kan je tot 30€ terugverdienen, afhankelijk van jouw deelname • 
aan activiteiten en wedstrijden (info zie www.asrieme.be) en bovendien 
betalen sommige ziekenfondsen een deel van het lidgeld terug..

Waar vind je de atletiekclub?

Atletiekpiste ‘Hoge Wal’, 
Guldensporenlaan 34, 
Ertvelde (achter de sporthal)

Wanneer zijn de trainingen?

We trainen het hele jaar door, ook tijdens de schoolvakanties. 
Regen of sneeuw kan ons niet stoppen.

Winterperiode (eind oktober tot eind maart)

Woensdag van 18u30 tot 20u00 (piste) iedereen

Vrijdag van 18u00 tot 20u00 (sporthal) wedstrijdatleten

Zomerperiode (eind maart tot eind oktober)

Maandag van18u30 tot 20u00 (piste) iedereen

Woensdag van 18u30 tot 20u00 (piste) iedereen

Er is geen training op wettelijke feestdagen.

Wanneer zijn de wedstrijden?

Iedereen kan deelnemen aan wedstrijden. In de herfst en tijdens de 
winterperiode kan je veldlopen op zondagmiddag. Soms nemen we ook deel aan 
binnenwedstrijden in de Topsporthal in Gent. Tijdens de lente en zomer zijn er in 
het weekend verschillende activiteiten op atletiekpistes in de buurt.

Hoe worden de kinderen ingedeeld?

mini 6 jaar (1ste leerjaar)

benjamin 7 – 8 jaar (2de / 3de leerjaar)

pupil 9 – 10 jaar (4de / 5de leerjaar)

miniem 11 – 12 jaar (6de / 1ste middelbaar)

cadet 13 – 14 jaar (2de / 3de middelbaar)

Voor elke categorie proberen we de atleten voldoende basisvaardigheden 
aan te leren om verder te groeien in de club.

betalen sommige ziekenfondsen een deel van het lidgeld terug..


