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Clubfeest 
Het jaarlijkse clubfeest is hét moment om alle trofeeën, prijzen en premies aan onze atleten uit te delen. We 
verwelkomen iedereen dan ook graag op zaterdag 1 december. 
Om 18u30 klinken we met een aperitiefje om daarna te smullen van kip met frietjes. Het uitdelen van de 
diverse trofeeën gebeurt na de maaltijd. 
Volwassenen betalen 13 euro, kinderen tot en met 12 jaar 9 euro. Inschrijven kan enkel door het verschuldigde 
bedrag te storten op het rekeningnummer van Houtland Atletiekclub (BE41 9611 7751 1510) én met 
vermelding van uw naam, het aantal volwassenen en het aantal kinderen. 
 
Kustactiviteit 
Op zondag 4 november trekken we opnieuw naar de kust. De voormiddag begint met een training of spel op 
het strand, gevolgd door een plons in het zwembad. Nadien keuvelen we gezellig na bij een drankje. 
De kustactiviteit gaat door in Wenduine (Graaf Jansdijk 18). We verzamelen daar om 9u30. Wie wil kan ook 
gezamenlijk vanuit Torhout vertrekken. In dat geval verwachten we jullie er om 8u45. 
Inschrijven doe je bij Ronny Devos, via devos.ronny@scarlet.be. Wil je graag mee maar heb je geen vervoer, 
laat dit dan zeker weten bij inschrijving. 
 
Lidgeld voor het seizoen 2012-2013 voor actieve leden 
De Vlaamse Atletiekliga heeft beslist om de bijdragen die iedere club per atleet moet betalen, te verhogen via 
een indexering. Om onze werking te garanderen moeten we als club nauwlettend toezien op ons budget en 
onze uitgaven afstemmen op onze inkomsten. Als atletiekclub streven we ernaar om onze atleten te motiveren 
om deel te nemen aan het minimum aantal wedstrijden opgelegd door de club, namelijk vijf. Dit kunnen zowel 
officiële veldlopen zijn als indoor- en outdoorwedstrijden georganiseerd door de Koninklijke Belgische 
atletiekbond of de Vlaamse atletiekliga. Iemand die tijdens dit seizoen aan minimaal vijf officiële wedstrijden 
deelneemt, zal voor het komende seizoen evenveel lidgeld moeten betalen als dit seizoen, namelijk 75 euro. 
Voor wie daarentegen niet aan het minimum aantal wedstrijden heeft deelgenomen, zal het lidgeld stijgen van 
90 naar 125 euro. Een actieve atleet bespaart zo 50 euro omdat hij of zij via de geleverde prestaties immers 
bijdraagt aan het uitdragen van de naam van onze club wat een positieve weerslag heeft op onze 
mogelijkheden om sponsoring binnen te rijven of subsidies aan te vragen. Een gezinskaart kost €375 met een 
reductie van maximaal 3x €50. 
 
Veldlopen: Inschrijvingsdata    

 PK indoor AC zondag 6 januari  inschrijven ter plaatse 
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 PK veldlopen in Roeselare op zondag 3 februari  inschrijven ter plaatse 
 
Crosscriterium 2012 - 2013 
Ook dit seizoen wordt er een crosscriterium bijgehouden.   

1. De onderstaande wedstrijden komen in aanmerking voor het criterium.  Van deze wedstrijden  
moet er aan minimaal 5 worden deelgenomen met inbegrip van de provinciale 
kampioenschappen.  Uitzondering hierop is de groep van de benjamins, pupillen en miniemen.  
Zij moeten slechts aan 3 wedstrijden deelnemen, met inbegrip van de provinciale 
kampioenschappen. 

2. Wanneer er niet wordt deelgenomen aan de provinciale kampioenschappen moet er wel aan 
6 andere wedstrijden (of 4 voor de benjamins, pupillen en miniemen) worden deelgenomen, 
wil men in aanmerking komen voor het crosscriterium.  Voor wie aan meer dan het minimaal 
vereiste aantal wedstrijden heeft deelgenomen, worden de beste resultaten in rekening 
gebracht.  

3. Het criterium is niet categoriegebonden maar wel ingedeeld in 3 groepen.  De benjamins, 
pupillen, miniemen vormen samen een eerste groep, de cadetten en de scholieren strijden 
samen in een tweede groep, de junioren, senioren en masters strijden eveneens samen om de 
titel clubkampioen veldlopen 2012 – 2013 in een derde groep. 

4. Er wordt gewerkt met een puntensysteem dat via een specifieke berekening wordt 
toegekend.  Per veldloop kunnen er maximaal 100 punten worden verdiend.  De beste 5 
scores, of  3 scores voor de benjamins, pupillen en miniemen, worden op het einde van het 
veldloopseizoen verrekend en zo komen we dan tot de rangschikking van alle deelnemers. 
De berekening gaat als volgt: 
                                              (aantal deelnemers +1          -         behaalde plaats) 
aantal punten = 100  x   
                                                                             aantal deelnemers 

5. De volgende wedstrijden werden aangeduid in samenspraak met de trainers: 
 4/11 crosscup Mol 
 4/11 Waregem 
 11/11 Aalter  clubverplaatsing (vertrek om 10u30) 
 18/11 Deinze 
 25/11crosscup Roeselare  clubverplaatsing (vertrek om 10u) 
 2/12 Oudenaarde 
 9/12 Stekene 
 23/12 crosscup Brussel 
 30/12 Ertvelde 
 13/1 Maldegem  clubverplaatsing (vertrek 10u30) 
 20/1 Ieper   clubverplaatsing (vertrek om 10u30) 
 3/2 PK Roeselare  clubverplaatsing (vertrek om 10u30) 
 10/2 Lokeren 
 17/2 crosscup Hulshout 
 17/2 Izegem  clubverplaatsing (vertrek om 11u) 
 24/2 Uitbergen 
 10/3 BK Oostende 

 
Wie aan 3 van de 6 wedstrijden meedoet of 4 van de 6 (voor als je het PK niet mee doet), krijgt een prijs. 
 
Inschrijvingsdata Belgische en Vlaamse indoorkampioenschappen 
Hieronder de inschrijvingsdata voor de Belgische en Vlaamse kampioenschappen. Telkens is de uiterlijke 
inschrijvingsdatum 2 weken voor het kampioenschap. Inschrijven op het secretariaat. 
 

 INDOOR:KVV kadetten en scholieren zondag 20 januari. 
 KVV alle categorieen zondag 27 januari. 
 BK en KVV meerkampen zaterdag en zondag 2-3 februari. 
 BK alle categorieen zondag 17 februari. 
 BK juniores beloften zaterdag 2 maart. 
 BK kadetten en scholieren zondag 3 maart. 



 BK masters zaterdag 9 maart. 
 

 BK veldlopen zondag 10 maart. 
 BK veldlopen masters zondag 17 maart. 

 
 
Koekjesverkoop 
Om de clubkas te sponseren organiseren we ook dit jaar terug een koekjesverkoop. Mits een kleine inspanning 
kan je de clubkas mee helpen sponsoren en kan je zelf ook een flinke stuiver verdienen! 
 Zie hiervoor een aparte brief 
 
Hulde sportlaureauten 
De hulde van de sportlaureaten gaat door op vrijdag 21 december in CC de Brouckère om 19u30.  Ward 
D’Hoore is opnieuw onze kandidaat bij de beloftevolle jongeren (voor de laatste maal) en wellicht zal ook Evy 
Pieters als sportvrouw worden genomineerd. 
 
Jeugdindoorwedstrijden 
De jeugdindoorwedstrijden gaan allen door in de Topsporthal in Gent. Dit zijn de data: 

 Zaterdag 22 december, om  9u30  vertrek aan zwembad om 8u 
 Zaterdag 16 februari om 13u   vertrek aan zwembad om 11u30 
 Zaterdag 23 maart om 13u  vertrek aan zwembad om 11u30 

Wie aan 2 van de 3 indoorwedstrijden deelneemt, krijgt een prijs op de huldiging. Wie aan 2 van de 3 
indoorwedstrijden deelneemt, ontvangt op de huldiging van het winter- en indoorseizoen een mooie prijs! 
 
 
Clubagenda 
 
Vrij 2 nov Geen trainingen op het sportstadion 
Zon. 4 nov Kustactiviteit in Wenduine 
Zon. 11 nov Cross in Aalter (clubverplaatsing) 
Zon. 25 nov Cross in Roeselare (clubverplaatsing) 
Zat. 1 dec Clubfeest 
Woe. 5 dec. Geen jeugdtraining omwille van sinterklaasfeest in Torhout 
Vrij. 21 dec. Hulde sportlaureaten in C.C. De Brouckère 
Zat. 22 dec. Geen jeugdtraining omwille van indoorwedstrijd in Gent 
Woe. 26 dec. Geen trainingen wegens sluiting sportstadion 
Zon. 6 jan. PK indoor Gent vanaf cadet 
Zon. 13 jan. Cross in Maldegem 
Zon. 20 jan. KvV indoor cadetten en scholieren 
Zon. 27 jan. KvV indoor alle categorieën 
Zon. 16 febr. Jeugdindoor 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Betonbedrijf Kerckhove nv 
citernen & septische putten 

Keibergstraat 107, 
8820 Torhout 

Tel: 050 21 15 67 
Fax: 050 22 08 87 

info@kerckhove.be 
www.kerckhove.be 

Sylvain Schrauwen en 
zonen bvba 

Groenzorg en laurieren 
Sint-Elooisstraat 80, 
8020 Ruddervoorde 
Tel: 050 28 17 76 

laurus.schrauwen@skynet.be 

Bvba Mark en Kris Pollet Verstraete Kristof en Jeroen 

Auto’s  Dewulf 
Heirweg 150 

8800 Roeselare 
051/74.60.77 

Antoon.dewulf@skynet.be 
www.autos-dewulf.be 
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Naam:  ……………………………………………………………………….…  zal  op  zondag 111 november 
deelnemen aan de cross in Aalter  
 
Mijn ouders kunnen wel/niet* instaan voor het vervoer 
Mijn  ouders  rijden  rechtsreeks/komen  naar  het  zwembad*  en  kunnen  nog  …  atleten  meenemen. 
 
Dit strookje ten laatste afgeven op de training van woensdag 8 november of inschrijven via e-mail bij 
Stephane Staelens (stephane.staelens@telenet.be) 
 
 
 
 
Naam:  ……………………………………………………………  zal  op  zondag 25 november deelnemen aan 
cross in Roeselare (Schiervelde, Diksmuidsesteenweg 374). 
 
Mijn ouders kunnen wel/niet* instaan voor het vervoer 
Mijn  ouders  rijden  rechtsreeks/komen  naar  het  zwembad*  en  kunnen  nog  …  atleten meenemen. 
 
Dit strookje ten laatste afgeven op de training van woensdag 21 november of inschrijven via e-mail bij 
Stephane Staelens (stephane.staelens@telenet.be) 
 
 
 
 
Naam:  ……………………………………………………………………….…  zal  op  zaterag 22 december 
deelnemen aan indoorwedstrijd in Gent.  
 
Mijn ouders kunnen wel/niet* instaan voor het vervoer 
Mijn  ouders  rijden  rechtsreeks/komen  naar  het  zwembad*  en  kunnen  nog  …  atleten  meenemen. 
 
Dit strookje ten laatste afgeven op de training van woensdag 19 december of inschrijven via e-mail bij 
Stephane Staelens (stephane.staelens@telenet.be) 
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