Koninklijke Atletiek Club Duffel vzw
aangesloten bij de KBAB en de VAL – stamnummer 183

www.duff.be - info@duff.be

Jan Borremanspiste - Gemeentelijk Sportcentrum, Rooienberg 56, 2570 Duffel
Coach : André Boonen – andre.boonen@telenet.be – 0495 50 58 06
Jeugdcoördinator : Ilse Wilms – ilse.wilms@gmail.com – 0478 27 72 07

Zaterdag 23 november 2019 – WARANDELOOP
en ditmaal terug op de oude, vertrouwde locatie !
Warandelaan 1, 5037 AB Tilburg (gratis parking)
Voor kangoeroes (geboortejaar 2013) tot en met cadet, alsook masters.
Gegarandeerd een unieke sfeer en knappe sportieve prestaties.
Kortom een must om er bij te zijn !!
Kijk zeker ook op www.warandeloop.nl voor het volledige programma.
BIJ TIJDIGE INSCHRIJVING VIA DE CLUB (UITERLIJK 28 OKTOBER) IS DEELNAME GRATIS !!
Atleten die vooraf ingeschreven zijn, krijgen een startnummer met hun eigen naam op vermeld.
Ook dit jaar staan er voor de jeugd (geboortejaren 2012 t.e.m. 2005) aflossingen op het
programma.
Er wordt een autobus voorzien om de clubverplaatsing in groep te maken. Hierbij krijgen onze
jeugdatleetjes voorrang. Wees er tijdig bij, vol = vol !! We vragen hiervoor wel een bijdrage.
Oproep aan alle jeugdatleetjes om de verplaatsing gezamenlijk met de autobus te doen.
Bijeenkomst aan de parking van het zwembad, Sportcentrum Rooienberg.
Vertrek om 8.30 u.
Deelname in de kosten bus : € 5,00 voor atleten, € 12,50 voor supporters.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeugd : binnen te brengen bij Ilse Wilms – Vanaf cadet : binnen te brengen bij André Boonen
Uiterlijk 28 oktober, mét gepast geld in de omslag !
Atleet ……………………………………….…………..………………. neemt deel aan de individuele wedstrijd
Atleet …………………………………………………………………….… neemt deel aan de aflossingswedstrijd
Doorstreep wat niet past:
- Atleet maakt de verplaatsing met de clubbus en betaalt € 5,00.
- Volgende personen gaan als supporter mee met de clubbus en betalen ….. X € 12,50
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
- Atleet maakt de verplaatsing met eigen vervoer.
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