
 
 
 
 
 
 
 
Beste atletiekvrienden,  
 
 

Op zaterdag 21 juli spreken we af in Stadion de Veen voor de inmiddels 39ste editie van de Nacht van 
de Atletiek: een iconische atletiekmeeting in het hart van Limburg. 
 
Voor onze nationale topatleten is het één van de allerlaatste kansen om zich te kwalificeren voor de 
Europese kampioenschappen atletiek in Berlijn  (7-12 augustus). Zij krijgen hiervoor op maat gemaakte 
wedstrijden met stevige internationale tegenstand. Voor de jongsten voorzien we opnieuw een 
handtekeningenzone waar ze de kans krijgen om hun idolen te ontmoeten en een handtekening en/of 
foto te versieren.   
 
Kortom: de Nacht is zoals steeds een niet te missen ervaring! 
 

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft het genoegen enkele van uw jeugdleden uit te 
nodigen op dit topevenement. Wij zijn ervan overtuigd dat in uw club genoeg jeugdig enthousiasme 
aanwezig is om voor een sfeervolle internationale atletiekmeeting te zorgen. Bovendien voorzien we net 
zoals vorig jaar een heuse “fanzone” waar de jonge atleten handtekeningen kunnen verzamelen van hun 
idolen, en waar ze misschien zelfs een selfie kunnen versieren! 
 
Ons aanbod? Dankzij Sport Vlaanderen kunnen dit jaar 20 jeugdatleten (t.e.m. junior) en 4 

volwassen begeleiders GRATIS naar de Nacht van de Atletiek komen.   
De deuren openen om 13u00. Het voorprogramma start om 14u00 en het 
hoofdprogramma om 19u00. 

   
Hoe bestellen?   Bestellingen t.e.m. vrijdag 6 JULI 2018 worden aanvaard. 

U mailt het document op de achterzijde van deze brief volledig ingevuld door 
naar Peggy.scherpenberg@golazo.com of u zet de nodige informatie in een e-
mail. 
 
of per post op het adres:       
Peggy Scherpenberg – Golazo sports – Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen 

 
Extra kaarten? Extra kaarten kunnen in voorverkoop t.e.m. zondag 8 juli aan 7,5€ besteld 

worden via www.NachtvandeAtletiek.be.  
De dag zelf kunt u tussen 13u30 en 19u00 nog extra kaarten aankopen aan de 
kassa aan 10€. 
 

De kaarten worden niet opgestuurd, maar zullen op 21 juli vanaf 13u30 PER CLUB klaarliggen aan de 
hoofdingang (VEENDERWEG).  

http://www.nachtvandeatletiek.be/


 
Wij hopen U van harte te mogen verwelkomen op de “Nacht van de Atletiek” in Heusden-Zolder voor 
een fantastische sportieve avond! 
  
 
Met sportieve groeten,  
 
 
Vlaams minister van Sport 
Philippe Muyters 



 
 

ANTWOORDFORMULIER ATLETIEKCLUBS TICKETS JEUGD: 
 

IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS A.U.B. 
 
 
 

CLUB ___________________________________________________________________________________ 
 
 
NAAM VERANTWOORDELIJKE _________________________________________________________________ 
 
 
GSM VERANTWOORDELIJKE___________________________________________________________________ 
 
ADRES CLUB 
STRAAT + NR  ______________________________________________________________________________ 
 
 
POSTCODE + GEMEENTE _____________________________________________________________________ 
 
 
Ik bestel _______ (cijfer van 1 tot 20) gratis tickets voor de jeugdatleten van onze club.  
 
Wij zullen deze atleten met ______ (cijfer van 1 tot 4) volwassenen begeleiden. 
 
 
 
Gelieve dit antwoordformulier volledig ingevuld (of in een e-mail) terug te sturen ten laatste op vrijdag 6 JULI 
naar: 
 

Peggy.scherpenberg@golazo.com 
 

Peggy Scherpenberg – Golazo sports – Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen 
 
 

LAATTIJDIGE FORMULIEREN ZULLEN DOOR DE ORGANISATIE GEWEIGERD WORDEN. 
 

De kaarten worden niet opgestuurd, maar zullen op 21 juli vanaf 13u30 PER CLUB klaarliggen  
aan de hoofdingang (VEENDERWEG). 

 
 


