
 
 

                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEGENDE:                      = ZONDAGTRAINING                                        = GEEN TRAINING 

 

 

 

 

 

 

SPBO-KLEDIJ 

Nood aan een gepersonaliseerde SPBO-trui voor in de winter? Of wil je eens kijken wat de club nog allemaal in zijn gamma heeft 

wat betreft loopkledij? Neem gerust een kijkje op de website en bestel je kledij! Als de levering gearriveerd is krijg je een seintje 

en kan je alles komen ophalen tijdens een training.  www.spartabornem.be (onder ‘info’, ‘clubkledij’ en dan het logo van SPBO) 
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ZONDAGTRAININGEN 

Deze maand zijn er zondagtrainingen op 15, 22 en 29 november 

http://www.keukensmasure.be/
http://www.spartabornem.be/


 
 

                              

 

  

 

ANNULATIE EERSTE CROSSEN 
De coronacrisis treft het hele land en dus ook onze sport! Mede omdat amateurcompetitiesport voor iedereen boven de 12 jaar 

verboden is én omdat de draaiboeken voor atletiekorganisaties nog verstrengd zijn hebben zowel Bonheiden (zondag 8 

november) als Mechelen (woensdag 11 november) beslist om hun jaarlijkse veldloop te annuleren. Ondertussen werd er ook 

beslist dat er in 2020 geen enkele wedstrijd mag plaatsvinden.  

We zullen iedereen op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen! 

 

WIE IS WIE? 

Wil je de juiste vraag aan de juiste persoon stellen? Bekijk hieronder de verschillende contactpersonen voor al je atletiekvragen: 

 

Anouk Van Buggenhout (benjamins): anoukvb1@hotmail.com of 0478193966 

Arnaud Labeye (benjamins): labeyearnaud@gmail.com of 0474467807 

Chiara Beelaerts (benjamins): beelaertschiara@outlook.com of 0487904012 

Laura Peeters (benjamins): peeters.laura4@outlook.be of 0474106242 

Nele Peeters (benjamins): neleke.peeters@hotmail.be  

Sara Sergooris (benjamins): sergoorissara@hotmail.com of 0477769675 

Ann Struyf (pupillen): ann.struyf@hotmail.com of 0474305861 

Nick Inzé (pupillen): nick.inze@telenet.be of 0476299740 

Sigrid Pauwels (pupillen): sigrid.pauwels@gmail.com of 0474723286 

Ellen De Bouw (miniemen): debouw@yahoo.com of 0485326539 

Hilde De Leeuw (miniemen): hilde_de_leeuw@hotmail.com of 0472902650 

Algemene bestuursvragen: SPBO@atletiek.be of 0472642694 (secretaris Johan) 

 

ALTERNATIEF CLUBAVOND 

We zijn genoodzaakt om de clubavond (14 november) te annuleren. Toch willen wij onze gevierde atleten niet in de kou laten 

staan en komt er een ceremonieel gedeelte waarop de jeugdatleten hun naturaprijs ontvangen (op basis van de resultaten van 

het sterrensysteem 2019-2020). Dit zal gebeuren in de kantine van SPBO vanaf het moment we toelating krijgen. Meer 

informatie volgt! 

 

BELANGRIJKE DATA 
Er zal geen training zijn op woensdag 11 november (Wapenstilstand). Vanaf 15 november starten ook de zondagtrainingen voor 

pupillen en miniemen! Hiervoor dient op voorhand ingeschreven te worden via 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeeTC34Ug2CMoksHf9GzeRc2HJC_DI0XL65p0-s8YCilokUQ/viewform  

 

CORONAMAATREGELEN 

Voorlopig wijzigt er nog niets aan onze trainingsmogelijkheden want trainingsbubbels tot 50 personen zijn mogelijk. De kantine 

en de douches blijven echter gesloten. Er is wel mogelijkheid om naar het toilet te gaan! Ook toeschouwers worden jammer 

genoeg NIET toegelaten tijdens de trainingen… Mogen we wel vragen om de kinderen aan de piste af te zetten? Nu het 

winteruur is zal het namelijk donker zijn in de omgeving van de piste. Na de training brengen de trainers de atleten naar de 

parking van de voetbal (in de buurt van Breevendreef 54) waar de ouders op hen wachten.. 

Wil je alle coronamaatregelen van de Vlaamse Atletiekliga nog eens checken? Dat kan via volgende website: 

http://www.atletiek.be/club/clubondersteuning/corona-en-atletiek  

 

KRIJG JE DIT BRIEFJE NOG NIET VIA MAIL ? 

Geef dan a.u.b. je emailadres door aan het bestuur van SPBO (SPBO@atletiek.be) met vermelding van je naam en 

geboortejaar. (Ook al heb je reeds je e-mailadres opgegeven bij inschrijving, er sluipt al snel een foutje in waardoor 

wij je vaak alsnog niet kunnen bereiken.) 
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