ROBA – Regio Oost-Brabant Atletiek vzw
Kern BETA – Betekomse Atletiekvereniging vzw
www.roba-atletiek.be

Er wordt voor de eerste maal een G-stratenloopcriterium in de regio Aarschot georganiseerd.
Tijdens de komende maanden integreren we in het reguliere programma van 5 stratenlopen een Gloop voor personen met een beperking. We nodigen uw organisatie van harte uit om deel te nemen.
Of u kunt deze informatie verder verspreiden bij de doelgroep en uw netwerk.
Voor wie?
We richten ons met dit initiatief op personen met een verstandelijke of psychische beperking.
Waarom?
We willen personen met een beperking laten proeven van bewegen en nieuwe kansen bieden om
sportief actief te zijn. Met deze recreatieve loopwedstrijden willen we hen, samen met hun
begeleiders, familie en vrienden, de beleving en het sociale gebeuren dat de reguliere stratenlopen
kenmerkt, laten ervaren. Deelnemen, plezier en beleving zijn hier belangrijker dan winnen! We
vinden dat nog te weinig evenementen en organisaties hiervoor open staan. Dit initiatief biedt
kansen om inclusiever deel te nemen aan dergelijke sportieve en sociale gebeurtenissen in de buurt.
Diegenen die de goesting hebben gevonden in het sporten, kunnen aansluiting vinden bij de Gwerking van ROBA (zie verder).
Waar en Wanneer?
Tijdens de volgende stratenlopen wordt een G-loop over een afstand van 800 m à 1 km in het
programma opgenomen:
1. Meetshovenloop Betekom-Aarschot
 vrijdag 28 april 2017 – 18.45u – 1 km
 Zaal Verhaegen, Grote Baan 115 3130 Betekom
 www.roba-atletiek.be – contact: joseph.janssens@gmail.com
2. Aarschotse Stratenloop
 Maandag 5 juni 2017 – 14.00u – 800 m
 De Knoet, Schaluin 3200 Aarschot
 www.knoet.be – contact: joseph.janssens@gmail.com
3. Grote Prijs Paul Dams Tremelo
 Vrijdag 21 juli 2017 – 14.00u – 1 km
 Café De Flintstones, Schrieksebaan 78 3120 Tremelo
 www.gorunning.be/9580 – contact: paul.mj@telenet.be
4. Stratenloop Gelrode
 Zaterdag 5 augustus 2017 – 15.00u – 1 km
 Sportiva Gelrode – Lambert Verlindenplein 3200 Gelrode-Aarschot
 www.gelrode.be/stratenloop – contact: stratenloop@gelrode.be
5. BSJ Jogging Ourodenberg-Aarschot
 Vrijdag 25 augustus 2017 – 18.45u – 800 m
 VBS Ourodenberg, Kerkstraat 3200 Aarschot
 www.bsjsport.be – contact: gerd.joos@siba.be
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Wat kost het?
De deelname aan het G-stratenloopcriterium is voor de personen met een beperking gratis.
Bovendien ontvangen deelnemers na elke stratenloop een goodie-bag, en is er voor de G-atleten nog
een extra attentie. Voor diegenen die aan 3 van de 5 stratenlopen deelgenomen hebben, zorgen we
achteraf nog voor een prijsje. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning van de provincie
Vlaams-Brabant.
Indien men dat wenst, en aankan, kan men natuurlijk ook deelnemen aan andere wedstrijden tijdens
deze stratenlopen. Check daarvoor het programma van de stratenlopen (zie websites).
Vragen?
U vindt bij elke stratenloop een contactpersoon van de desbetreffende organisatie. Indien u wilt
deelnemen met een groep, geef dan graag een seintje opdat we u die dag goed kunnen ontvangen.
Met algemene vragen over dit G-stratenloopcriterium kunt u terecht bij Jord Vandenhoudt:
jordvandenhoudt@hotmail.com of 0496-46.56.45
Wie is ROBA Atletiek?
Regio Oost-Brabant Atletiek (ROBA), aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga, is in het jaar 2000
ontstaan uit een samengaan van 3 atletiekclubs uit de regio: Koninklijke Diestse Atletiek Klub, Haacht
en Regio Atletiek, en Betekom Atletiekvereniging. Momenteel telt de club 740 atleten (622
wedstrijdatleten en 118 recreanten), waarvan 490 atleten jonger dan 18 jaar, met kernwerkingen in
Wespelaar, Betekom en Diest.
Zin om te sporten? Aansluiten bij ROBA kern Betekom G-werking!
De kern Betekom kent al vele jaren een toffe G-werking voor sporters met een beperking, en telt
momenteel 15 atleten. Iedereen, van 7 tot 77 jaar, kan bij ons terecht voor het beoefenen van de
verschillende atletiekonderdelen. Trainingen gaan door op de atletiekpiste aan sporthal De Tumkens
in Betekom op woensdag van 18u30 tot 19u30 en vrijdag van 19u00 tot 20u00. We nemen geregeld
deel aan G-wedstrijden, veldlopen en Special Olympics. Men kan steeds een kijkje komen nemen, of
een keer uitproberen. Meer informatie over de G-werking kunt u bekomen bij Wim Van Camp:
0473 47 79 75 of vancampwim@gmail.com

Met sportieve groeten,
Jord Vandenhoudt – Kernsecretaris ROBA-BETA
jordvandenhoudt@hotmail.com
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