Corona maatregelen vanaf 01/11/2021
Vanaf 1 november dien je een coronapas (Covid Safe Ticket) voor te leggen bij het betreden
van een horecagelegenheid. Dit is dus ook in ons clublokaal van toepassing.
Wij vragen dan ook hier op een correcte en eerlijke manier mee om te gaan. Wij kunnen als
club mede verantwoordelijk worden gesteld als de maatregelen niet correct worden opgevolgd.

Criteriumcross 16/10/2021
Vorig jaar moesten we het stellen zonder criteriumcross, maar dit jaar stond onze manifestatie
terug op de kalender. Het weer was ons heel goed gezind. Onder een stralende zon, was het
zeer leuk om zo veel WAV-atleten aan de start te zien. Voor sommige was het een vuurdoop
om voor de eerste keer deel te nemen aan een wedstrijd, voor andere was het routine. We hopen
dan ook dat iedereen de smaak (terug) te pakken heeft gekregen en dat we ook op de volgende
wedstrijden veel geel aan de start mogen zien verschijnen.
Ook nog een bedankje aan alle helpers en medewerkers die dag. Zonder jullie kunnen wij niks
organiseren.

Meer foto’s altijd terug te vinden op onze facebookpagina.

Lidgeld
Per aangesloten lid betaalt men per jaar nu 35 Euro.
Nieuwe aansluitingen vanaf 1 september 2021 betalen 50 Euro voor de resterende maanden
van het lopende jaar en het volledig volgende jaar.
Nieuwe aansluitingen vanaf 1 januari 2022 betalen 45 Euro voor het volledig lopende jaar.
Stort uw lidgeld voor 10 december op rekening BE68 4060 0680 2134 – Wommelgem
Atletiek Vereniging VZW, Fort II straat 159 te 2160 Wommelgem met duidelijke
vermelding van de naam van alle atleten.
Diverse ziekenfondsen komen tussen in het lidgeld na aansluiting bij sportverenigingen. Doe
eens navraag bij uw ziekenfonds en mocht dit zo zijn, kan u steeds met deze formulieren voor
tussenkomst terecht op het secretariaat of tijdens een training in het clublokaal.
Jeugdtraining in de winter
Vanaf heden vragen wij om te lopen in een lange broek (loopbroek of joggingbroek). Bij
koudere temperaturen is het niet gezond voor de spieren om in een korte broek te lopen. De
kinderen zijn ook niet altijd een volledig uur intensief in beweging en spieren koelen nu
eenmaal snel af bij koudere temperaturen.
Ook een fluo hesje is verplicht in de winter.
Bij extreme temperaturen (koud en warm!) of hevige sneeuwval of ijzel kan het zijn dat de
training wordt afgelast. Gelieve daarom steeds uw email, onze facebook pagina en/of website
in het oog te houden.
Even ook nog vermelden dat er altijd training is. Ook in de vakanties gaan de trainingen
gewoon verder. Enkel indien de training op een officiële feestdag valt (of bv op 24/12 en
31/12) gaat deze niet door. Dit wil ook zeggen donderdag 11/11/2021 geen training!!!
Wij vragen aan iedereen om ten laatste om 18.25u aanwezig te zijn op de training. De
training begint stipt om 18.30u dus dan moet iedereen vertrekkensklaar zijn! In de winter
wordt er soms buiten op straat gelopen en iemand die te laat is op de training weet dan
niet waar de groep naartoe is.

Kerstmarkt 18/12/2021
Onder voorbehoud hebben we van de gemeente bericht gekregen dat er terug een kerstmarkt
zal plaatsvinden op het kerkplein en dit op zaterdag 18 december van 17u tot 21u.
Normaal zal je ons daar kunnen terugvinden met onze lekkere braadworsten en mooie
kerststukjes. Kom zeker een bezoekje brengen aan ons kraampje en steun de club.

Filmnamiddag 29 december 2021
Naar jaarlijkse traditie zal er ook dit jaar door onze vereniging een filmnamiddag worden
georganiseerd in het clublokaal.
Om 13 uur projecteren we een film op groot scherm voor de allerkleinsten en om 15 uur zal er
een film gegeven worden voor de iets grotere jeugd.
Voor 3 euro kan je komen kijken en krijg je 2 bonnetjes om iets te eten en/of te drinken.
De films dienen nog vastgelegd te worden, tips zijn altijd welkom bij de jeugdtrainers.
Later zal alles uitgebreid meegedeeld worden tijdens de training per strooibriefje of in een
volgende nieuwsbrief.

Payconiq
Sinds kort hebben wij een Payconiq sticker. Deze sticker kan gebruikt worden in het lokaal
en/of tijdens wedstrijden.
Heb je na de training zin om in het lokaal iets te komen drinken, maar heb je geen cash geld op
zak, geen probleem. Betalen kan vanaf nu digitaal. Wij vragen wel om dit pas te doen bij een
minimumbedrag van 5 euro.
Ook kledij, lidgeld,… kan via deze weg betaald worden.

Verloop van een wedstrijd – No stress!!!
Wij merken als trainers dat er nog veel stress heerst wanneer er gevraagd wordt om mee te
doen aan wedstrijden. Wij willen nog eens duidelijk benadrukken ‘DEELNEMEN IS
BELANGRIJKER DAN WINNEN!!!’
Om toch zonder stress naar een wedstrijd te gaan leggen we alles nog eens duidelijk uit.
1. Als je naar een wedstrijd vertrekt, check zeker dat je 3 dingen bij hebt:
• Singlet (wedstrijdbloesje) – indien je dit nog niet hebt, kan je dit aankopen in het
clublokaal. Het is verplicht om in dit truitje te lopen!
• Borstnummer (met veiligheidsspelden) om op de voorkant van de singlet te spelden
• Badge (witte kaart) om in te schrijven
2. Wij raden aan om ten laatste om 12.45u aanwezig te zijn op de wedstrijd. Op deze wijze
heb je nog voldoende tijd om in te schrijven en je klaar te maken.
3. Begeef u naar de inschrijving en laat daar je badge scannen. Daarna krijg je een kaartje
met een sticker op (met je naam en reeks op). Dit kaartje hang je mee aan je borstnummer
(best langs de achterzijde zodat het nummer goed zichtbaar blijft)
4. Verzamel bij de jeugdtrainers om 13u om gezamenlijk het parcours te verkennen en in te
lopen. Wie na 13u aankomt kan het parcours niet meer mee gaan verkennen.
5. Zie dat je tijdig aan de start van je eigen reeks staat en dan wensen wij iedereen veel
succes!
Wij hopen op deze manier de drempel naar wedstrijden te verlagen en veel WAV-ers in de
toekomst aan de start te zien!

Wedstrijdklassementen
Wij merken dat het bij sommige ouders of nieuwe leden niet altijd duidelijk is hoe de
klassementen juist werken. We proberen dit nog eens uit te leggen:
1. WAV winterkampioenschap
Wij als club selecteren 12 wedstrijden (roze kleur op de kalender op de laatste pagina van de
nieuwsbrief). Vanaf zodra je aan 6 van deze wedstrijden deelneemt, krijg je op het einde van
het seizoen van de club uit een attentie.
2. Criteriumklassement KAVVV
Het KAVVV heeft 6 wedstrijden geselecteerd als criteriumcrossen. Van zodra je aan 3 van
deze criteriumcrossen deelneemt, krijg je een aandenken vanuit het KAVVV. Deelnemers aan
meer dan 3 wedstrijden worden beter geklasseerd dan bij 3 wedstrijden.
Dit klassement staat dus volledig los van het WAV klassement.
Merk wel op dat er reeds 2 criteriumcrossen ook geselecteerd werden voor het WAV
winterklassement. Dus wie hieraan meedoet komt in beide klassementen dan voor.

Kalender (onder voorbehoud)
02/10/2021
09/10/2021
16/10/2021
23/10/2021
30/10/2021
06/11/2021
20/11/2021
04/12/2021
11/12/2021
18/12/2021
26/12/2021
29/12/2021
08/01/2022
16/01/2022
29/01/2022
05/02/2022
12/02/2022
26/02/2022
05/03/2022
12/03/2022
19/03/2022
26/03/2022
02/04/2022
09/04/2022

Cross ACSS
Cross KAVVV
Criteriumcross WAV
Criteriumcross SAV
Cross GAV
Cross APSO
Criteriumcross ACSS
Criteriumcross ZWAT
Aflossingsveldloop KAVVV
Kerstmarkt
Stratenloop WALO
WAV Filmnammidag
Sint-Elooicross WAV
Cross AVI
Cross ACR
Criteriumcross ACK
Cross WALO
Cross SAV
Sprintcross ACK
Criteriumcross APSO
Kampioenschappen ACSS
Stratenloop ACSS
Kastelenloop APSO
Stratenloop SAV

Berendrecht
Brasschaat
Wommelgem
Schoten
Gooreind
Zandhoven
PITO Stabroek
Burcht
Brasschaat
Wommelgem
Nieuwkerken-Waas
Clublokaal WAV
Wommelgem
Wilrijk
Rijkevorsel
Kalmthout
De Ster Sint-Niklaas
Schoten
Kalmthout
Zandhoven
Berendrecht
PITO Stabroek
Zandhoven
Schoten

Volgende wedstrijden tellen mee voor het WAV winterkampioenschap. Om in aanmerkingen
te komen voor een extra aandenken moet u deelnemen aan minstens 6 van deze wedstrijden.
Bij deelname aan meer dan 6 wedstrijden, houden we enkel rekening met de 6 beste resultaten.
Dit kampioenschap staat volledig los van het klassement van de KAVVV criteriumcrossen en
de prijzen worden uitgereikt tijdens onze kampioenenhuldiging.
WAV evenementen

