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Nieuwsbrief januari 2021
Nieuw werkjaar 2021
Het afgelopen jaar was voor atleten en atletiekliefhebbers een moeilijk jaar.
Trainingen en wedstrijden werden bij bosjes afgelast en voor de atleten was het in
deze abnormale omstandigheden moeilijk om de nodige motivatie te blijven vinden.
Hopelijk wordt 2021 een jaar waarin de atletiekactiviteiten langzaam aan opnieuw een
normaal verloop kennen (al zal het nog niet voor meteen zijn, zie onderstaand
bericht).
Trainingen
Het gemeentebestuur heeft laten weten dat alle georganiseerde sportactiviteiten in
Londerzeel voor onbepaalde duur worden verboden vanaf zaterdag 30 januari.
Voorlopig kunnen we dus geen trainingen meer organiseren. Hopelijk komt er snel
opnieuw groen licht.
Pegasusstage 2021
De atletiekstage is ondertussen al een klassieker geworden. Dit jaar wordt er
georganiseerd op 17, 18 en 19 augustus, zoals altijd op de atletiekpiste “Schaselberg”.
De activiteiten gaan van start om 9u en duren tot 16u. Er is opvang voorzien vanaf 8u
en tot 17u.
Inschrijven kan via de website.
Meer info? Mail naar piet.dewachter@gmail.com
Advents-doe-kalender
Kerstmis ligt ondertussen al een tijdje achter ons. In de weken voordien hebben enkele
van onze atleten heel enthousiast hun beste beentje voorgezet. Raoul, Lore, Lars,
Jana, Elien en Trude hebben ondertussen al hun beloningspakketje ontvangen. Een
dikke merci ook aan de trainers die er gedurende 4 weken in slaagden om telkens een
nieuwe uitdaging uit hun mouw te schudden.
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Pegasuswedstrijden
Normaal zou op zondag 28 maart in Steenhuffel de Pegasusloop doorgaan. We moeten
er helaas van uit gaan dat onze 21 ste editie ook dit jaar niet zal kunnen georganiseerd
worden. We gaan toch proberen om voor een alternatief te zorgen in de vorm van een
virtuele Pegasusloop. Meer info hierover volgt snel.
Op 12 mei krijgen we dan onze tweede jeugdmeeting voor pupillen en miniemen. Op 13
mei zijn de kangoeroes en benjamins aan de beurt. Beide wedstrijden behoren tot het
nieuwe Klein-Brabantse jeugdcriterium.
Op 25 september komen de cadetten, scholieren, juniors, seniors en masters aan de
beurt.
Uitdaging: Pegasusloop XL
Om de afstandslopers toch ook een uitdaging te bieden in deze wedstrijdloze dagen
werd een omloop van 6,5km langsheen de glooiende wegen van Steenhuffel
uitgestippeld. Eigenlijk is het de omloop van de Pegasusloop met een uitbreiding
richting Haan. Ondertussen hebben al heel wat Pegasussers zich in de strijd gegooid.
Je kan de omloop ook wandelen (in bijlage staat een plannetje).
Omloop: start aan basisschool “Ter Elst” (maar je kan natuurlijk overal op de omloop
van start gaan) -Gertrudeveld-L: Smisstraat-R: Meir-L: ruilverkavelingsbaantje-R: HaanL: Haan-R: Haan-R: Bouw-L: Walrotstraat-R: Meir-L: Meir-R: Smisstraat-L: EshagestraatR: Eshagestraat-R: Leireken-L: Processiestraat
Kalender
April:
Za 17
Zo 18
Za 24
Zo 25
Mei:
Zo 02
Za 08
Wo12
Do 13
Za 29

Beker van Vlaanderen
Beker van Vlaanderen
Provinciaal kampioenschap
PK

PUP/MIN meisjes
PUP/MIN jongens
vanaf cadetten

Lebbeke
Lebbeke

BvVl
Interclub
Jeugdmeeting Pegasus
Jeugdmeeting Pegasus
PK

CAD/SCHOL M+J
AC M+J
PUP/MIN
KAN/BEN
PUP/MIN

Brugge
Ninove

Augustus:
Za
PK estafetten
September:
Za 25
Open meeting Pegasus

voor iedereen
CAD/SCHOL/JUN/SEN/MAS
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