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JEUGDSTAGE 
PUP & MIN

Dag atleten & ouders, 

De start van het zomerseizoen is ondertussen al genomen. Om jullie voor de rest 
van de zomer een goede basis te geven gaan we met z’n allen op een toffe stage.  

In deze bundel hebben we alle praktische informatie omtrent de jeugdstage 
samengevat. Zo vind je hierin een antwoord op vragen als “Hoe laat vertrekken 
we?”, “Wat moet Ik allemaal meenemen?” en nog veel meer. 

Bijgevoegd aan deze bundel of via mail ontving je een medische fiche. Deze moet 
je ingevuld terug bezorgen aan je trainers ten laatste op woensdag 3 april.  

Heb je nog vragen na het lezen? Vraag het gerust aan je trainers of via 
jeugd@atletiekclub-tact.be. 

Wij kijken er al helemaal naar uit! Hopelijk jullie ook! 

Veel leesplezier!  
Tot binnenkort 

Jullie enthousiaste trainers.

DE  WULLOK



PRAKTISCHE 
INFORMATIE 

LOCATIE?

De Wullok 
Ruiterstraat 9 

8370 
Blankenberge

WANNEER?

Van woensdag 17 april  
t.e.m.  

vrijdag 19 april 
tot 19.14u  

(aankomst Sint-Truiden).

START?
Julie nemen op eigen houtje de 
rechtstreekse trein van 7.44u 

in Sint-truiden richting 
Blankenberge. 

We wachten julie op aan het 
station om 10.10u. 

Na aankomst wandelen zetten 
we onze bagage af in de 

jeugdherberg en maken we ons 
dadelijk klaar voor de eerste 

training om 11.00u.

EINDE?NA AANKOMST?
Op vrijdag 19 april nemen 

nemen we in Blankenberge de 
trein huiswaarts om 16.52u.  

We komen aan in Sint-truiden 
om 19.14u



  REGELS & AFSPRAKEN!
Om een goed verloop van de stage te garanderen, houden we 
ons allemaal aan de volgende regels en afspraken:

• Het meebrengen van eender welke alcoholische dranken is ten strengste 
verboden. Bij overtreden van deze regel vertrekt de atleet direct naar huis! 

• Er worden geen waardevolle spullen meegenomen. 

• Gsm’s, smartphone’s, … zijn NIET TOEGELATEN en zullen bij aantreffen dan 
ook door de trainers in beslag genomen worden tot het einde van de stage. 

In noodgevallen kan je terecht bij één van de trainers om even te bellen. 
Ouders kunnen hun kind in geval van nood bereiken via één van de trainers 
(zie gsm-nummers onderaan). 

• Gezelschapsspelletjes, bal, … mag je altijd meebrengen. Dit is een leuk 
tussendoortje. 

• We tellen erop dat iedereen zich schikt naar de richtlijnen van de trainers en 
zich aanpast aan de groep. 

• De kamerindeling wordt door de trainers bepaald. 

• Jongens komen niet op de kamer van de meisjes en omgekeerd. Dit zonder 
enige uitzondering!!!  

• Voor het eten komen we samen in de eetzaal van de jeugdherberg. 

• Er is geen zakgeld nodig tijdens de stage. 

• Snoep en koeken zijn overbodig. Er is voldoende zoetigheid (fruit, koeken, 
snoep, …) voorzien. 

• Wegens een goed gevuld programma is er geen tijd voor bezoek van de 
ouders, familie, … 

• Om 22.00u maken we ons klaar om te gaan slapen. Het licht gaat uit om 
23.00u. Hierna verwachten we dat het stil is.

Voor dringende gevallen kan je de trainers steeds bereiken op één 
van volgende nummer:

Lieven       
0494 / 92 05 72 

Laetitia 
0470 / 89 79 46          

Kristof       
0471 / 48 61 72



WAT NEMEN WE ALLEMAAL MEE? 

• Lange / korte broeken 
• T-shirts 
• Pull 
• Een warme pull (voor ’s avonds) 
• Voldoende ondergoed en sokken 
• Pyjama 
• Zwemgerief

Gewone 
kledij

• Tandenborstel, tandpasta  
en/of bekertje 

• Kam of borstel 
• Douchegel & shampoo 
• Badhanddoek 
• Kleine handdoek 
• Washandje 
• Zonnecrème

Toilet 
gerief

• Loopschoenen 
• Spikes 
• Gewone schoenen 
• Slippers

Schoeisel

• Zak voor vuile was 
• Persoonlijke medicatie 
• Kleine rugzak 
• Drinkbus 
• Buff en/of sjaal 
• Slaapzak of donsdeken 
• Bed- en kussenovertrek 
• GOED HUMEUR

Andere

• Lange loopbroek 
• Shorten 
• T-shirts  
• Training 
• Windstopper / loopjasje 
• Voldoende loopsokken 
• Pull 
• Regenjasje 
• Loopkledij die nat mag 

worden 

Loop 
kledij

• Identiteitskaart 
• 2 Klevertjes van de mutualiteit

Belangrijke documenten



 Stage 2019 - Medische 
Gelieve deze fiche zo correct mogelijk in te vullen. Deze informatie is strikt 
vertrouwelijk en wordt enkel verspreid bij de trainers van uw kind.

Naam: …………………………………………….………….…….….…..…..…….…… Adres: ………………………………………………………………………………………….. 
Voornaam: ………………………..…….…….……………………………………….               ………………………………………………………………………………………….  
Geboortedatum: ……… / …….. / ………………      Geslacht: M  /  V      Gewicht: ………..……. Kg       Bloedgroep: ..…………………. 
Naam huisdokter: …………………………………………………………………  Tel. huisdokter: ………………….. /…………………………………….……………. 

Wie kan er gecontacteerd worden tijdens de stage (moeder, vader, familielid, … )? 
Naam: ………….…………………………………………………….…….….……    Tel. Of Gsm :  ………….…… /……………..………………………….…..………………….. 
Naam: ………….…………………………………………………….…….….……    Tel. Of Gsm :  ………….…… /………………..………………………….…………………….

Is uw kind allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen? 
Welke? ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

Is uw kind allergisch voor bepaalde stoffen, geneesmiddelen of andere? 
Welke? ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

Ja              Neen

Ja              Neen

Moet uw kind tijdens het stageverblijf aangepaste voeding krijgen? 

Vegetariër (eet wel vis) 

Lactose dieet 

Cholesterol dieet 

Andere ……………………………………..………………………………………………………………………………………….…………………………..…………………………….

Vegetariër (eet geen vis) 

Darmsparend dieet 

Zoutarm dieet 

Glutenvrij dieet 

Diabetes dieet 

Ja              Neen

Zijn er bijzondere aandachtspunten te melden over uw kind? 
Medische gegevens 

Astma 

Hartproblemen 

Suikerziekte 

Andere ………………………………………………….…………………………..……………………………..

Huidaandoeningen 

Psychische of gedragsproblemen? 

Anderen ……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Autisme ADHD Depressie 

Andere aandachtspunten waar de trainers rekening mee dienen te houden? 

Vlug moe Slaapwandelen Bedwateren 

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus? Neen Ja: in het jaar ……………………..

Moet uw  kind tijdens de stage geneesmiddelen nemen?  
Welke? ……….…….….……….….….……….…….   Wanneer? ……….….…….….…….…….……….…….   Hoeveel? ………..………..……….…….……….……. 
             ……….…….….……….….….……….…….                     ……….….…….….…….…….……….…….                   ………..………..……….…….……….……. 

Andere opmerkingen kan u hier neerschrijven of in vertrouwen meedelen aan de trainers.  
……….…….….……….….….………….…….….……….….….………….…….….……….….….………….…….….……….….….………….…….….……….….….…..…….…….…….……. 
……….…….….……….….….………….…….….……….….….………….…….….……….….….………….…….….……….….….………….…….….……….….….…..…….…….…….…….
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