
 
 

ACME KIDS MEETING – Woensdag 29 mei 2019  

MALDEGEM 
Voor iedereen die houdt van sporten!!! 

 
Voor jeugdatleten van ACME en niet aangesloten leeftijdgenoten - breng uw 

vriendjes dus mee 

Wat is een Kids Meeting:  Een Kids’ Meeting is een wedstrijdvorm in teamverband voor kangoeroes, 

benjamins, pupillen en miniemen, gebaseerd op de IAAF Kids’ Athletics. Hiermee wordt een parallel 

wedstrijdaanbod voorzien dat meer aansluit op de trainingsinhoud van “atletiek al spelend”.  

 
 

Wat is essentieel bij een kids meeting? 

 

1. Ploegencompetitie waarin alle basisbewegingen van de atletiek vervat zitten. 

2. De klassieke proeven 60m, 600m of 1000m, kogelstoten, speerwerpen, verspringen en hoogspringen worden 

vervangen door proeven die gericht zijn op de algemene talentontwikkeling met aandacht voor uithouding, 

kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie. 

3. Een strikte timing: tussen het tijdstip van aankomst  en het bekend maken van de uitslag ligt precies 

3u15min. 

4. De kinderen zijn gedurende twee uur onafgebroken bezig met het afwerken van zes proeven (1 

snelheidsproef,   1 uithoudingsproef, 2 werpproeven en 2 springproeven). 

5. Voorinschrijven is verplicht. 

 

Programma: 

  

17u30: Afhalen van de borstnummers en verzamelen per ploeg. 

18u00: Gezamenlijke opwarming. 

18u20: Start eerste proef. Om de twintig minuten doorschuiven naar de volgende. 

20u20: Einde van de laatste proef. 

20u45: Uitslagen + attentie voor alle deelnemers. 



 

Inschrijven: 

 

De organisator bepaalt de samenstelling van de ploegen van +/- 6 deelnemers naargelang het aantal  

inschrijvingen. Je mag wel doorgeven met wie je graag een ploegje zou vormen. Indien mogelijk wordt daar toch 

rekening mee gehouden. 

Inschrijven kan via het strookje onderaan dat je aan de trainer bezorgt of via mail aan 

sportiefcoordinator@acmeetjesland.be Atleten die tijdig inschrijven, d.w.z. briefje ten laatste op woensdag 

22/05 afgeven aan de trainer ofwel een ingevuld inschrijvingsformulier doormailen op voormeld e-mailadres, 

ten laatste op zondag  26 mei,  kunnen per twee of per drie van dezelfde categorie inschrijven en komen dan 

mogelijks in dezelfde ploeg terecht. Voor wie vooraf inschrijft is deelname gratis. Wie op de dag zelf 

uitzonderlijk toch nog wil inschrijven, betaalt 5 euro en wordt toegevoegd aan een nog onvolledige ploeg. 

Aan elke ploeg van benjamins, pupillen en miniemen wordt een begeleider toegevoegd. Die zorgt ervoor dat de 

atleten altijd tijdig bij de proeven aanwezig zijn. Ouders die willen begeleiden, kunnen dat aanduiden op het 

inschrijvingsformulier.  

 

 

Op 29 mei zal er in de kernen Eeklo en Zomergem  geen training doorgaan,iedereen wordt verwacht in  Maldegem 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CATEGORIE:            KAN/BEN (12-13)-(10-11)          PUP (08-09)          MIN (06-07)     
Enkel atleten van dezelfde categorie op één inschri jvingsformulier! Schrappen wat niet past! 

ATLEET 1 ATLEET 2 ATLEET 3 

Naam           : Naam           : Naam           : 

Voornaam    : Voornaam    : Voornaam    : 

Geboortejaar : Geboortejaar : Geboortejaar : 

Naam ouder : 
 
Ik wil een groep begeleiden:  

Ja    Neen 
Handtekening: 
 
e-mailadres: 
 
lid Kern E, M, Z:                                                    

Naam ouder : 
 
Ik wil een groep begeleiden:   

Ja    Neen 
Handtekening: 
 
e-mailadres: 
 
lid Kern E, M, Z: 

Naam ouder : 
 
Ik wil een groep begeleiden:   

Ja    Neen 
Handtekening: 
 
e-mailadres: 
 
lid Kern E, M, Z: 


