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Brussel, 3 juni 2014

Beste atleet,

Wij melden je graag dat je geselecteerd bent voor deelname aan een interland voor
scholieren die plaatsvindt op dinsdag 1 juli in Bertrix (Centre sportif communal, Rue du
Culot, 6880 Bertrix). In de bijlage vind je de volledige selectie en meer informatie over de
wedstrijd.
Voor het transport naar Bertrix voorzien wij indien gewenst busvervoer vanuit Brussel,
vertrek is voorzien aan het Koning Boudewijnstadion (Marathonlaan, 1020 Brussel).
Samenkomst om 09.30u, vertrek om 10.00u en terugkomst rond 20.00u. Wij vragen aan de
atleten om te vermelden bij de bevestiging indien zij gebruik zullen maken van de bus.
Ouders, trainers of supporters kunnen meerijden indien er voldoende capaciteit is (wordt
half juni bevestigd), zij dienen echter €9/pp te betalen (= nettoprijs). Opgelet: indien je je
auto wilt achterlaten aan het stadion dien je een parkeerticket te betalen. Eventueel kan je
je auto op het grondgebied Wemmel achterlaten (= andere kant Ring van Brussel) en dan te
voet naar het stadion wandelen (ca. 1 km).
We vragen om ten laatste 9 juni jouw deelname (+ kledijmaat) te bevestigen via
owen@val.be (vergeet niet te melden indien je meegaat op de bus). Indien je tweemaal
geselecteerd bent vragen wij om expliciet te vermelden indien je niet zou deelnemen aan
alle proeven waarvoor je opgeroepen wordt. Atleten die hun deelname niet tijdig bevestigen
worden vervangen op basis van de meest recente ranglijst.
Indien je alsnog verhinderd zou zijn (blessure,…) vragen wij om dit zo snel mogelijk te
melden via owen@val.be zodat wij tijdig een vervanger kunnen oproepen.
Voor de atleten die opgeroepen worden voor de aflossingsploegen, vragen wij om deel te
nemen aan de federale aflossingstraining op woensdag 25 juni van 17.00u-19.00u in het
BLOSO-centrum te Oordegem (Grote Steenweg 304, 9340 Oordegem-Lede). Voor atleten die
nog geen voorafgaande federale aflossingstraining hebben gedaan, is deelname aan deze
training verplicht voor een selectie in de ploeg op 1 juli.
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Bij je bevestiging vragen wij dus volgende informatie:
• Deelname discipline (afmelden indien je niet aan alle disciplines deelneemt waarvoor
je opgeroepen bent).
• Keuze singlet/topje en maat (kledij Vermarc).
• Gebruik busvervoer (+ aanvraag voor eventuele extra passagiers).
• Voor aflossingsploegen: deelname bevestigen aan de federale aflossingstraining op
25/6 in Oordegem (verplicht voor atleten die nog niet in de aflossingswerking hebben
gezeten)..
Meer praktische informatie en de definitieve selectie ontvang je in de week voor de
interland. Wij danken je alvast voor je deelname.
Met vriendelijke groeten,
Owen Malone
Vlaamse Atletiekliga
Jeugd- en Recreatiesportcoördinator
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