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Op vrijdag 6 september 2019 vindt de 43e AG Memorial Van Damme plaats. En ook dit jaar staat de “Youth 
Memorial Van Damme” op het programma. De sterren van morgen krijgen terug de unieke kans om in het 
Koning Boudewijnstadion aan te treden, enkele uren voor hun nationale en internationale idolen het beste van 
zichzelf geven tijdens de finale van de IAAF Diamond League. De Youth Memorial Van Damme wordt 
georganiseerd voor scholieren, jongens en meisjes (geboortejaar 2003-2002) 
 
In het voorprogramma van dit grootste atletiekevenement in België wordt vanaf +/- 17u30 (gedetailleerd 
uurrooster wordt later meegedeeld) een competitie voorzien in de volgende disciplines: 
 
Jongens: 100m – 1000m* – Hoogspringen** - 4x100m 
Meisjes: 100m – 400m – 1000m* – 4x100m 
 
*: Selectie wordt gemaakt op basis van prestaties op 800m en 1500m na conversie in ‘IAAF scoring tables of Athletics’ 
**: Omwille van organisatorische redenen krijgen de atleten slechts 7 pogingen (max. 3 pogingen per hoogte). 

 
Aantal weerhouden atleten:  
Hoog   6 atleten 
100m – 400m  8 atleten 
4x100m   8 teams 
1000m   16 atleten 
 
De Koninklijke Belgische Atletiekbond zal een selectie maken op basis van de volgende principes:  
 

• Selectie op maandag 22 juli (obv prestaties tem 21 juli) op basis van de ranglijst voor: 
o 6 aflossingsteams  
o 12 atleten op 1000m* (ipv 16)  
o 6 atleten op 100m en 400m (ipv 8)  
o 4 atleten hoogspringen (ipv 6) 

 

• Selectie op vrijdag 16 augustus voor 
o De beste niet-geselecteerde scholier op het KVV Cad-Sch te Oordegem (15/8) voor 100, 400 

(meisjes), 800 en 1500 en hoogspringen (jongens), geselecteerde atleten obv 800m en 1500m 
worden toegevoegd aan de lijst van de 1000m 

 

• Selectie op maandag 26 augustus voor 
o De beste niet-geselecteerde scholier op de LBFA-kampioenschap Cad-Sch te Saint-Mard 

(25/8) voor 100, 400 (meisjes), 800 en 1500 en hoogspringen (jongens), geselecteerde atleten 
obv 800m en 1500m worden toegevoegd aan de lijst van de 1000m 

o 2 aflossingsteams op basis van de ranglijst 
 
De geselecteerde atleten zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Zij dienen vervolgens hun 
aanwezigheid te bevestigen. Atleten die niet kunnen deelnemen worden vervangen op basis van de meest 
recente ranglijst. 
 
De deelnemende atleten zullen elk ook 3 gratis toegangskaarten krijgen voor de AG Memorial Van Damme om, 
na hun eigen wedstrijd, samen met 2 personen naar keuze te kunnen genieten van een avond topatletiek. De 
trainer van de atleet zal ook de kans krijgen om zijn/haar atleet te begeleiden tijdens de opwarming en de 
wedstrijd vanuit de tribunes te volgen. 
 
Met sportieve groeten, 
 
De organisatie van de Youth Memorial Van Damme 
 


