
 
 

                              

 

  

 

 

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 10, 17, 24, 31 januari (verplicht voorinschrijven!!!) 

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


 
 

                              

 

  

 

ANNULATIE CROSS Bornem 
Er zijn momenteel nog geen atletiekwedstrijden (indoor/cross) gepland. Ook Sparta Bornem moet met veel spijt melden dat hun 

jaarlijkse veldloop, die normaal plaatsvond op zondag 17 januari, geannuleerd is. Wij hopen uiteraard dat we in januari 2022 onze 

31ste editie wel kunnen organiseren! 

 

BESTE WENSEN 2021 

Het afgelopen jaar was voor iedereen ontzettend zwaar. Niet alleen was er de algemene crisis die de fysieke gezondheid van heel 

wat mensen heeft aangetast maar ook het mentale aspect mag zeker niet onderschat worden. Bepaalde periodes niet mogen 

trainen of enkel in zeer aangepaste vorm was belastend voor zowel onze atleten als voor de trainers en het bestuur. Wij hebben 

steeds geprobeerd om alles zo optimaal te organiseren maar evident was dit niet. 

 

We leven echter op hoop! De toekomst ziet er in elk geval weer rooskleuriger uit en we zijn er dan ook zeker van dat 2021 een 

beter jaar zal worden waarin sportbeoefening terug als ‘normaal’ zal beschouwd worden. Het volledige trainerskorps én bestuur 

wil iedereen dan ook het beste wensen voor het komende jaar. Dat iedereen gezond mag blijven en ieders dromen mogen 

uitkomen. Een gelukkig nieuwjaar! 

 

ALTERNATIEF CLUBAVOND 

We zijn onze gevierden van het sterrensysteem seizoen 2019-2020 zeker en vast nog niet vergeten en bekijken intern wanneer de 

winnaars hun prijs overhandigd kunnen krijgen. Vanaf er enige versoepeling is (wat betreft aantallen waarmee we mogen 

samenkomen) plannen we zeker een bescheiden viering. 

 

ZONDAGTRAININGEN 

Op 3 januari zal er nog niet getraind worden maar vanaf dan zijn we er opnieuw met zondagtrainingen voor pupillen en 

miniemen! Deze zullen plaatsvinden op 10, 17, 24 en 31 januari. Voorinschrijven is nog steeds verplicht en kan tot de vrijdag 

(20u) vóór de betreffende training. Je kan, naast de trainingen voor januari, nu ook al inschrijven voor de trainingen van 

februari! Heb je ingeschreven maar kan je toch niet komen? Verwittig dan zeker je trainer! 

Inschrijven kan via volgende link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeeTC34Ug2CMoksHf9GzeRc2HJC_DI0XL65p0-

s8YCilokUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0   

 

AFHALEN VAN DE KINDEREN 

We zien nog steeds dat sommige ouders de kinderen gewoon komen afhalen aan de piste. Er wordt nogmaals gevraagd om 

gewoon te wachten aan de parking van de voetbal (ter hoogte van Breevendreef 54). De trainers brengen de kinderen dan in 

groep naar daar. Uiteraard mogen zij die zelfstandig per fiets komen hun fiets in de rekken plaatsen en van daaruit vertrekken na 

de training.  

 

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.) 

http://www.keukensmasure.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeeTC34Ug2CMoksHf9GzeRc2HJC_DI0XL65p0-s8YCilokUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeeTC34Ug2CMoksHf9GzeRc2HJC_DI0XL65p0-s8YCilokUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:SPBO@atletiek.be

