
Interland Masters 
BEL-FRA-GER 

16 Sep 2017, Sint Niklaas (BEL) 

                                             

 

 

Beste atle(e)t(e), 

 

Wij brengen u graag op de hoogte dat u geselecteerd werd voor het nationaal team dat op              
16 september te Sint Niklaas de Mastersinterland  België – Frankrijk – Duitsland zal betwisten. 
 
De interland is voorbehouden voor Masters mannen en vrouwen vanaf 40 jaar en vanaf 50 jaar, 
maw vier ploegen met telkens twee atleten.  
Het betreft een beperkt programma. De proeven voor dit jaar zijn: 
Mannen  
100m – 400m – 1500m – 5000m – 110H (M40) of 100H (M50) – verspringen – hoogspringen – 
kogel – discus – gewicht – 4 x 200m  
Vrouwen  
100m – 400m – 800m – 3000m – 80H – verspringen – hoogspringen – kogel – discus – gewicht – 
4 x 200m 
 
Kledij:  

Tijdens deze interland wordt het nieuwe nationale tenue gedragen 
tijdens de openingsceremonie en tijdens de competitie. 
Het nodige singlet (mannen/vrouwen) of topje (vrouwen) zal u 
uitgeleend worden. 
Broeken worden niet voorzien, u dient zelf een zwarte broek mee te 
brengen. 
Zou u het truitje willen behouden, dan kan u het ter plaatse 
aankopen aan € 20/stuk (cash aub). Ter informatie: alle 
beschikbare truitjes zijn te koop! 
Iedere geselecteerde zal ook een herinnerings-shirt en twee 
drankbonnetjes ontvangen. 
 

U wordt gevraagd het Gerard Bontinckstadion, Lange Rekstraat te 9100 Sint Niklaas, met eigen 
vervoer te bereiken. 

Het uurrooster voor de competitie vind je in een apart document maar de openingsplechtigheid is 
om 14u00 gepland, de sluitingsplechtigheid om 18u00 en de aan de deelnemers aangeboden 
maaltijd (BBQ) zal om 18u30 beginnen. U wordt gevraagd tegen 13u30 aanwezig te zijn voor de 
uitreiking van de tenues. 
 
Van harte proficiat voor uw selectie. We hopen dat ook u het team op 16 september kan 
versterken en vragen uw deelname zo snel mogelijk te bevestigen aan 
ChenoisPE@outlook.com.  
 
Met sportieve groeten, 
 

Paul-Emile Chenois  
Selectieverantwoordelijke 
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