
Wat te doen :   

 15/09/’18: Finale BVV: Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas, 

Begeleidende trainers: Kaat, Jan en Febe. 

 22/09/’18: Pk Meerkamp Benjamins : Gerard Bontinckstadion 

Lange Rekstraat - 9100 Sint-Niklaas 

 23/09/’18: Pk Meerkamp Pupillen en Miniemen : : Gerard 

Bontinckstadion ; Lange Rekstraat - 9100 Sint-Niklaas 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle nodige info per wedstrijd vind je op : http://jong.kasvo.be/ 

  

Lieve kids/ ouders, breng aub elke training een 
flesje WATER mee, er zijn er nog teveel die dit 
vergeten . 

 

 

 Info inschrijvingen seizoen 2018 – 2019 

Voor het nieuwe seizoen worden 200 
jeugdatleten (kan-ben-pup-min) toegelaten. 
Wie niet tijdig is ingeschreven komt op een 
wachtlijst  terecht en zal daarvan via mail op 
de hoogte worden gebracht. 

Een uitzondering wordt gemaakt voor jeugdatleten die 
broers/zussen hebben in hogere categorieën, die zullen 
zich altijd kunnen inschrijven. 

– Benjamins, pupillen en eerstejaars miniemen die in het 
huidige seizoen aan minimum 4 wedstrijden  hebben 
deelgenomen zullen kunnen inschrijven vanaf 1 
september. De atleten die daarvoor in aanmerking komen 
zullen hiervoor via mail uitgenodigd worden. 
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– Alle huidige aangesloten kangoeroes  zullen ook kunnen 
inschrijven vanaf 1 september en zullen via mail 
uitgenodigd worden. 

– Alle andere ASVO-jeugdatleten en nieuwe jeugdatleten 
zullen vanaf 28 september  kunnen inschrijven via een tool 
op de website (http://jong.kasvo.be/) , of via bezoek aan de 
kantine op woensdag of vrijdag. 

 

– Voor de nieuwe jeugdatleten (°2012 – °2006) worden er 4 
proeftrainingen voorzien: 
– woensdag 19 september 
– vrijdag 21 september (niet voor kangoeroes °2012) 
– woensdag 26 september 
– vrijdag 28 september (niet voor kangoeroes °2012) 

 Op deze dagen is er GEEN TRAINING VOOR REEDS 
AANGESLOTEN ATLETEN ! (zie e-mail)  
 

– Op woensdag 3 oktober wordt 
doorgeschoven naar de respectievelijke categorieën  

voor het nieuwe atletiekseizoen: 

 
Nieuwe Kangoeroes (°2012),  

Kangoeroes (°2011) worden Benjamins 1ste jaars. 

Benjamins (°2010) 1ste jaars worden Benjamins 2de jaars. 

Benjamins (°2009) 2de jaars worden Pupillen 1ste jaars. 

Pupillen (°2008) 1ste jaars worden Pupillen 2de jaars. 

Pupillen (°2007) 2de jaars worden Miniemen 1ste jaars. 

Miniemen (°2006) 1ste jaars worden Miniemen 2de jaars. 

Miniemen 2de jaars worden CADET (en behoren vanaf dan 
niet meer bij de jeugd !) = VEEL SUCCES VERDER !! 

 



 

Lidmaatschap seizoen 2018-2019: Je lidgeld (170€ voor 
nieuw lid OF vorig jaar Kangoeroe, 150€ voor reeds 
aangesloten lid, voor kangoeroes 65€) kan je cash betalen 
(zie data hier onder) of bij voorkeur overschrijven op onze 
bankrekening (IBAN BE58390-0454857-79; BIC 
BBRUBEBB). 

 vrijdag 28 september van 18u-20u 

 woensdag 3 oktober van 18u-20u 

 vrijdag 5 oktober van 18u-20u 

 woensdag 10 oktober van 18u-20u 

 Mogelijks volgen nog enkele bijkomende data! 


