AC Waasland Jeugdinfo 2020
Aktiviteitenkalender
Datum
Zaterdag 14 maart 2020
Zaterdag 4 april 2020
Woensdag 1 april 2020
Van 6 tot 10 april 2020
Maandag 13 april 2020
Zaterdag 18 april 2020
Zondag 19 april 2020

Plaats
Gent
Zwijndrecht
Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
Hamme
Lebbeke

Omschrijving
VAL-Jeugddag
WDK-wedstrijd Zwat
Prijsuitreiking Winterklassement
Paassportkamp isw met sportdienst
ACW Paasmeeting
Beker Van Vlaanderen meisjes, alleen pup. en min.
Beker Van Vlaanderen jongens, alleen pup. en min.

VAL-Jeugddag in Gent op 14 maart 2020.
Op zaterdag 14 maart 2020 wordt voor de 31e keer de Jeugddag van de Vlaamse Atletiekliga
georganiseerd. Dit evenement gaat door in de topsporthal van Gent, gelegen in de Gentse
Blaarmeersen. De kinderen krijgen er een dagaanbod van atletiekspelvormen waarin ze zich
tegen elkaar kunnen meten in groepjes van 4. Naast al deze activiteiten is er ook nog een ruime
waaier van randanimatie voorzien.
Praktische informatie:
– Wij voorzien een autobus die vertrekt aan ons terrein omstreeks 8.00 uur en we zijn terug
omstreeks 17.30 uur.
- Deelname prijs is gratis voor deelnemers, medewerkers en coaches.
- Daar het een clubgebeuren is dragen we de ACW-wedstrijdkledij.
– Vergeet zeker je lunchpakket niet voor ‘s middags!
Coaches en medewerkers:
Om de jeugddag tot een goed einde te brengen hebben wij per ploegje een begeleidende coach
nodig van minimum 16 jaar. Daarvoor rekenen op ouders en oudere jeugdatleten , zij kunnen zich
ook inschrijven op de inschrijvingslijst in het clubhuis.
De Vlaamse atletiekliga vraagt ook medewerkers aan de clubs om deze jeugddag te kunnen
organiseren. Voor hen is er een luchpakket voorzien.

Woensdag 1 april : Prijsuitreiking Winterklassement.
Dit is geen aprilgrap. Na een verkorte training volgt de prijsuitreiking van het wintercriterium

Atletiek-, sport- en spelkampen in samenwerking met de sportdienst.
Paasverlof :
Zomerverlof :

Van maandag 6 /4/2020 tot en met vrijdag 10/4/2020
Van maandag 6/7/2020 tot en met vrijdag 10/7/2020
Van maandag 24/8/2020 tot en met vrijdag 28/8/2020

De sportkampen worden zoals de vorige jaren door ACW-trainers en ACW-atleten gegeven in
samenwerking met de Stedelijke Sportdienst Sint-Niklaas.
Inschrijven kan alleen via de inschrijvingsprocedure van de sportdienst van Sint-Niklaas. Deze
procedure is te vinden op https://sint-niklaas.kwandoo.com/
Inschrijven voor de eerste sportweek kan reeds. De deelnameprijs voor de ganse week is 66,00€
per deelnemer, drankje over de middag inbegrepen.
Begin 10.00 uur, einde 15.30 uur, gratis opvang vanaf 9.30 uur en tot 16.00 uur.
Een betalende vooropvang is voorzien vanaf 7.30 uur en naopvang tot 18.00 uur.
Principe : In de voormiddag atletiek, s’namiddags sport en spel.

Voorlopig zomerprogramma 2020.
Datum
Zaterdag 4 april 2020
Maandag 13 april 2020
Zaterdag 18 april 2020
Zondag 19 april 2020
Vrijdag 1 mei 2020
Zondag 17 mei 2020
Zondag 24 mei 2020
Zaterdag 6 juni 2020
Zaterdag 13 juni 2020
Zondag 5 juli 2020
Zaterdag 25 juli 2020
Dinsdag 18 augustus 2020
Zondag 23 augustus 2020
Zondag 6 september 2020
Zaterdag 12 september 2020
Zondag 13 september 2020
Zaterdag 19 september 2020
Zondag 27 september 2020

Plaats
Zwijndrecht
Sint-Niklaas
Hamme
Lebbeke
Beveren
Beveren
Hamme
Beveren
Lokeren
Hamme
Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
Hamme
Beveren
?
Zele
Bornem
Sint-Niklaas

Omschrijving
WDK-wedstrijd Zwat
ACW Paasmeeting
Beker Van Vlaanderen meisjes, alleen pup. en min.
Beker Van Vlaanderen jongens, alleen pup. en min.
Puiitenslagersmeeting
WDK .
WDK .
Provinciaal Kampioenschap
WDK
WDK Meerkamp
WDK Meerkamp
WDK
Provinciaal Kampioenschap Aflossing
WDK
Finale Beker Van Vlaanderen, alleen bij selectie
WDK
WDK
Belsimeeting

Het Waas District Kampioenschap 2020 .
Het Waas District Kampioenschap, in het zomerprogramma aangeduid met WDK
kampioenschap dat gehouden wordt tussen 6 clubs uit het ruime Waasland :
- Zwat (Zwijndrecht)
- AC Hamme (2 wedstrijden)
- Volharding (Beveren en Stekene),
- AVLO (Lokeren en Zele),
- Sparta Bornem
- AC Waasland (2 wedstrijden)

is een

Verspeid over 10 wedstrijden kunnen de atleten punten verdienen voor het WDK-klassement.
Iedereen die voldoet aan de voorwaarden ontvangt zijn felbegeerde WDK-T-shirt. De 3 eerste in
het eindklassement krijgen bovendien een mooie beker.
Voorwaarden om opgenomen te worden in het eindklassement.
- deelnemen aan minstens 5 wedstrijden +
– BENJAMINS moeten deelgenomen hebben aan minstens 4 verschillende disciplines.
– PUPILLEN moeten deelgenomen hebben aan minstens 5 verschillende disciplines.
– MiNIEMEN moeten deelgenomen hebben aan minstens 6verschillende disciplines.
(waarvan minstens 3 kampnummers).
Het klassement wordt opgemaakt op volgende manier:
Per proef krijg je punten volgens de meerkampentabel van de Vlaamse Atletiekliga. De beste
proeven worden samengeteld (voor het aantal zie voorwaarden hierboven). Voor polsstok en
aflossingen zijn er geen punten te verdienen.
Per deelname krijg je 100 punten extra met een maximum van 700 punten. Doe je alleen polsstok
of aflossing dan krijg je deze punten ook.

Voorstel Zomer-Regelmatigheidscriterium 2020.
Op de ACW-zomerkalender staan 17 wedstrijden, waarvan 15 individuele wedstrijden ( 17 totaal
- Aflossingen en Finale BV)
Er wordt een puntenklassement gemaakt op basis van de aanwezigheid op wedstrijden en de
behaalde prestaties .
Deelname wedstrijden :
- deelname eigen wedstrijden : 200 punten
- Deelname aan de andere wedstrijden = 100 punten
Prestatiepunten :
• Per proef krijg je punten volgens de meerkampentabel van de Vlaamse Atletiekliga
• De beste proeven worden samengeteld:
o Bij de Benjamins (max.6) 4 verschillende proeven
o Bij de Pupillen (max.8) 5 verschillende proeven
o Bij de Miniemen (max.11) 6 verschillende proeven waarvan minstens 3
kampnummers
Om in aanmerking te komen voor de prijsuitreiking moet een :
- benjamin minimum 900 wedstrijdpunten hebben.
- pupil/miniem : minimum 1000 wedstrijdpunten hebben .

Labelen van Kledij .
Regelmatig blijft er kledij liggen op de club. Wanneer de kledij gelabeld is met naam, telefoonen/of GSM-nummer kunnen we dat gemakkelijk terug bezorgen aan de eigenaar. Indien niet, blijft
dat enige tijd aan de kapstok hangen, om daarna in een zak bewaard te worden om daarna in een
kringloopwinkel terecht te komen.

