Reusel, november 2013

Beste Atletiekvrienden,
Volgend jaar, in het weekend van 21 en 22 juni 2014, organiseert Atletiekvereniging AVR’69 uit
Reusel ter gelegenheid van haar 45 jarige bestaan een atletiekweekend, de zogenaamde WAT: de
Wedstrijd Atletiek Tweedaagse. Ook in 2004 en 2009 heeft dit spectaculaire weekend in Reusel
plaatsgevonden en in 2011 heeft Atledo Dongen het WAT weekend georganiseerd.
Atleten kunnen samen met hun begeleiders en supporters genieten van een tweedaags
atletiekspektakel, waarbij sportieve prestaties op de eerste plaats komen, maar waarbij zeker ook
ruimte is voor ontspanning en een feestje. We hopen deze keer ook enkele buitenlandse verenigingen
te mogen verwelkomen.
We richten ons bij dit weekend op zowel, baanatleten, wedstrijdlopers en trimmers van jong tot oud.
Het WAT omvat diverse disciplines van de atletiek. Voor de pupillen zal dit in de vorm van een
meerkamp ‘nieuwe stijl’ zijn. Deze nieuwe vorm van atletiek slaat bij de pupillen erg aan omdat ze
voortdurend in actie zijn. Junioren, senioren en masters hebben de keuze uit verschillende onderdelen
of kunnen zich als duo opgeven voor een meerkamp. Ook organiseren we een uniek loopevenement
waar iedereen, wedstrijdatleet of recreant, aan deel kan nemen.
Alle atleten, jong en oud, kunnen samen met hun ouders, begeleiders en supporters overnachten. Op
zaterdagochtend is er gelegenheid voor het opzetten van de tenten. Na de officiële opening beginnen
de wedstrijden en zal het loopevenement plaatsvinden.
Na de avondmaaltijd organiseren we een spectaculaire feestavond voor alle atleten, begeleiders,
supporters en vrijwilligers, met uiteraard speciale activiteiten voor de jongste deelnemers. De DJ zal
voor de feeststemming zorgen.
Op zondagochtend, na het ontbijt, worden de wedstrijden vervolgd en in de namiddag wordt het
evenement afgesloten.
In verband met de organisatie zouden we het op prijs stellen indien u ons voor 15 januari 2014 kunt
laten weten of we uw vereniging mogen verwelkomen en met hoeveel atleten en begeleiders u
verwacht te komen. Zou u dit prachtige evenement onder uw leden willen promoten?
In januari ontvangt u een brief met verdere informatie en voor definitieve inschrijving.
Op onze website (www.avr69.nl) vindt u meer informatie over onze vereniging en een verwijzing naar
de WAT. Natuurlijk kunt u ons mailen (WAT@avr69.nl) of bellen (0497-644164) voor aanvullende
informatie.

We verheugen ons op uw komst.
Namens Atletiekvereniging AVR’69 Reusel,

Ad Maas
Voorzitter

