
 

 

 

 
 
 
 
Beste deelnemer Atletiek, 
 
We zijn inmiddels begonnen aan het Atletiekprogramma op de verschillende basisscholen in Veldhoven 
en buitenschools i.s.m. met de BSO. We hopen dat iedereen het erg naar hun zin heeft.  
 
Het programma wordt afgesloten met een grote finaledag bij GVAC in Veldhoven. Deze dag wordt 
georganiseerd door GVAC en Brede School Veldhoven.   
 
Finale op zondag 19 mei  
Leerlingen die zijn gekwalificeerd voor de grote finale op zondag 19 juni van 11.00 uur tot 13:00 uur bij 
GVAC, ontvangen hiervoor in de week van 18 april aanvullende informatie via school. De finalisten gaan 
deze dag strijden tegen de finalisten van de 10 andere basisscholen.  
 
Wij hopen dat jullie het ook leuk hebben en natuurlijk veel leren. Denk jij nu, Atletiek vind ik wel heel 
erg leuk! Doe dan ook nog mee met de Veldhoven 10 Miles  georganiseerd door GVAC.  
 
Veldhoven10Miles 

Wil je aan een echte hardloopwedstrijd mee doen, dan kan dat ook. Op 22 juni organiseert GVAC de 

Veldhoven10Miles. Een wedstrijd met een parcours rondom de Kempencampus. Vanaf 4 jaar kunnen je 

al mee doen. Je krijgt een echt startnummer en uiteraard een medaille bij de finish. Voor de nummers 

1,2 en 3 is er een officiële prijsuitreiking. 

Ieder jaar krijgt de school met de meeste deelnemers de schoolprijs, dus nodig al je klasgenootjes uit om 

mee te doen en maak kans op deze mooie prijs. Deelname aan de kidsrun en kiddyrun is gratis. 

Meer informatie kun je vinden op http://www.veldhoven10miles.nl/ 

 
Over GVAC 
Samen bewegen is leuk en gezond. Spelenderwijs ga je tijdens de trainingen bij GVAC aan de slag om de 

verschillende onderdelen van atletiek onder de knie te krijgen. Sprinten, hardlopen, werpen en 

springen. Het leuke is, dat iedereen wel ergens goed in is. Vanaf 6 jaar kun je al lid worden en meedoen 

aan verschillende wedstrijden. In de zomer zijn dit veelal meerkampen op de baan en in de winter de 

crosswedstrijden in het bos.  

De pupillen trainen allround, dat wil zeggen dat er afwisselend getraind wordt op sprinten, springen, 

werpen en hardlopen.  De onderdelen worden aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Ook de 

afstanden zijn aangepast aan de leeftijd en worden heel geleidelijk opgebouwd. Zo kun je zelf ontdekken 

wat je het beste kunt en wat vooral belangrijk is, welke onderdelen je het leukst vindt.  

 

 

 



 

 

 

Wil jij graag een keer mee doen met een training van GVAC? 

Uiteraard kan dat. Iedereen mag een maand gratis mee komen trainen om uit te proberen of je atletiek 

leuk vindt. Kom in je sportkleding naar de training en je kunt meteen een keer meedoen.  Meld je wel 

van te voren even aan via info@gvac.nl  

 
 
Meer informatie  
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, neem dan contact op met Denice van Amstel, 
Combinatiefunctionaris Sport, tel. (040) 253 34 43 of e-mail: 
denicevanamstel@bredeschoolveldhoven.nl  
 
 
Met sportieve groeten, 
Ook namens GVAC,  
 
Team Brede school Veldhoven  
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