ATLETIEK BIJ DAC
Start nieuw atletiekjaar:

1 november 2016

Kan je niet meer wachten?
Je kan vanaf woensdag 31 augustus tot en met 2 november op
woensdagnamiddag van 16.30 tot 18 uur bij DAC komen trainen.
Wat moet je doen?
Wanneer kan je die kaart kopen?
En hoeveel kost die kaart?

WAAR
WANNEER
INFO

Een instapkaart kopen
Woensdagnamiddag, op de training
20 euro

Roelandsveld, Sportlaan 24, 1700 DILBEEK
Elke woensdag tussen 16.30 en 18 uur
www.dilbeekac.be
atletiek@dilbeekac.be

Dilbeek Atletiek Club vzw, gekend als
‘DAC’, werd gesticht in 1950. Het is de
club op het Roelandsveld waar iedere
lie hebber van atletiek goed wordt
begeleid, van jong tot oud en van
recreant tot topatleet.
JEUGD
De ‘jeugd’ bij DAC zijn de kinderen van 6
tot 13 jaar, soms ook de ‘BPM’ genoemd:
⧐ Kangoeroes (6 j)
⧐ Benjamins (7-9j)
⧐ Pupillen (10-11j)
⧐ Miniemen (12-13j)
Elke woensdag van 16.30 tot 18 uur ;
bijkomende training(en) voor competitie
ATLETEN
⧐ Cadetten (14-15j)
⧐ Scholieren (16-17j)
⧐ Junioren (18-19j)
⧐ Senioren (20-34j)
⧐ Masters (35j+)
Trainingen: verschillende disciplines
(spurt, lange afstand, meerkamp, werpen,
springen) op verschillende dagen
RECREANTEN: ATLETIEK
Trainen voor wedstrijden doen is hier
niet verplicht. Elke atletiekdiscipline
komt tijdens de trainingen aan bod en
wordt aangepast aan de verschillende
niveaus. Iedere (toekomstige) atleet van
16 jaar tot … jaar is welkom. Niemand is
te oud om iets te leren.
Elke dinsdag van 19.30 tot 21 uur

RECREANTEN: JOGGERS
De GA-lopers starten elke zondag om 10
uur op het Roelandsveld om ongeveer een
uur te lopen aan een voor iedereen
aangepaste snelheid. Deze groep bestaat al
20 jaar en is een voorbeeld voor vele
jogclubs in de regio.
⧐ recreatief lopen vanaf 16 jaar
⧐ zeven afzonderlijke groepen
⧐ elke groep eigen begeleider
⧐ snelheid groepen van 6,5 km/u tot 10,5
km/u
⧐ wekelijks wisselende toeren
⧐ na de training stretchen en corestability oefeningen
⧐ tweede training in de week afwisselend
op dinsdag of donderdag
⧐ GA-lopers Jogcriterium
⧐ gratis deelname aan Dilbeekse Jogging
⧐ Kinderopvang op zondag
Elke zondag van 10.00 tot 11.30 uur
START TO RUN
Sessie van 11 weken voor beginnende
lopers. Jarenlange ervaring met erkende
Start to Run-coach. Start op zondag 11
september om 10 uur op het
Roelandsveld. Met kinderopvang vanaf 2,5
jaar. Inschrijving online of ter plaatse.
MEER INFORMATIE
atletiek@dilbeekac.be
www.dilbeekac.be

