
vrijdag18/04/2014 AVZK BOOISCHOT

open meeting

4de grote prijs Bouwwerken  Ceulemans

Inschrijvingsgeld : € 1;50 loopnummer aanvang : 19u00

                                  € 1;00 kampnummer aanvang : 18u30 hockey AMH-atleten

                                discus dames

jongens meisjes

cad 100-300-800-hoog-ver-kogel-discus 100-300-800-hoog-ver-kogel-discus

sch 100-300-800-hoog-ver-kogel-discus 100-300-800-hoog-ver-kogel-discus

jsm 100-300-800-2000-hoog-kogel-discus 100-300-800-hoog-kogel-discus

AMH hockeybalwerpen - 100 m hockeybalwerpen - 100 m

uurrooster18/04/2014 (bij benadering)

18u30 18u30 hockeybal AMH atleten

discus (1 kg) cad/sch/jun/sen/mas dames

19u00 100 m cadetten/scholieren meisjes 19u00 hoog  jun/sen/mas mannen

 kogel (4 kg)  cadetten jongens

19u10 100 m cadetten/scholieren jongens

19u15 ver cadetten/scholieren meisjes

19u20 100 m jun/sen/mas dames

19u30 100 m jun/sen/mas heren 19u30 kogel (5 kg)scholieren jongens

discus (2 kg) jun/sen/mas mannen

19u40 100 m AMH atleten 19u45 hoog cad/schol/jun/sen/mas dames

20u00 800 m cad/schol meisjes 20u00 discus (1 kg) cadetten jongens

kogel (3 kg) cad/schol meisjes

ver cadetten/scholieren jongens

20u10 800 m cad/schol jongens

20u20 800 m jun/sen/mas dames

20u30 800 m jun/sen/mas mannen 20u30 kogel (7.260 kg) (6.0 kg) jun/sen/mas mannen

20u40 discus (1.500 kg) scholieren jongens

20u45 300 m cad/schol meisjes 20u45 hoog cad/sch jongens

20u55 300 m cad/schol jongens

21u00 kogel (4.0 kg) jun/sen/mas dames

21u05 300 m jun/sen/mas dames

21u15 300 m jun/sen/mas mannen

21u30 2000 m jun/sen/mas mannen

Inschrijvingen voor de loopnummers tot 30 minuten voor de proef,

 zoals hierboven geprogrammeerd



Zaterdag 17/05/2014 AVZK BOOISCHOT

VAL-JONGERENTROFEE AVZK 13.30

Jeugdmeerkamp

Inschrijvingsgeld : € 3.00

Trofee voor de eerste 10

Medaille vanaf 11de

2 standen voor hoog

inkom : € 3.00

jongens meisjes

BEN 4K (60-600-hoog(1)-hockeybal) 4K(60-600-hoog(1)-hockeybal) 

PUP 4K (60-1000-hoog(2)-hockeybal) 4K(60-1000-ver-hockeybal) 

MIN 5K(80-1000-ver-discus-kogel) 5K(80-1000-ver-discus-kogel) 

CAD 5K(100-800-hoog(2)-discus-kogel) 5K(100-800-ver-discus-kogel) 

uurrooster17/05/2014 (bij benadering)

13u30 60 m pupillen jongens 13u30 hoog (1)  benjamins meisjes

ver miniemen jongens

discus (0.750 kg) miniemen meisjes

hockeybal benjamins jongens

kogel ( 4 kg) cadetten jongens

13u50 60 m pupillen meisjes 13u50 hoog  (2) pupillen jongens

14u20 60 m benjamins jongens 14u20 kogel (3 kg)cadetten meisjes

ver pupillen meisjes

discus (0.750 kg) miniemen jongens

14u40 60 m benjamins meisjes 14u40 hoog (1) benjamins jongens

15u10 80 m miniemen jongens 15u10 ver cadetten  meisjes

hockeybal benjamins meisjes

discus ( 1 kg)cadetten jongens

15u30 80 m miniemen meisjes 15u30 kogel ( 3 kg) miniemen jongens

15u50 100 m cadetten meisjes

16u00 hockeybal pupillen meisjes

ver miniemen meisjes

16u10 100 m cadetten jongens 16u10 discus ( 1 kg) cadetten meisjes

16u30 hoog (2) cadetten jongens

16u30 600 m benjamins jongens

17u00 600 m benjamins meisjes 16u50 kogel ( 2 kg)miniemen meisjes

17u10 1000 m miniemen jongens hockeybal pupillen jongens

17u20 1000 m pupillen meisjes

17u30 800 m cadetten meisjes

17u40 800 m cadetten jongens

17u50 1000 m miniemen meisjes

18u00 1000 m pupillen jongens

Inschrijvingen voor de loopnummers tot 30 minuten voor de proef,

 zoals hierboven geprogrammeerd



Vrijdag  23/05/2014 AVZK BOOISCHOT

OPEN MEETING AVZK aanvang 18u30 : polsstok mannen en  

Inschriijvingsgeld € 1;50 loopnummer                 hockey AMH dames en heren               

                                 € 1;00 kampnummer             discus cad/sch/jun/sen/ masters dames

aanvang : 19u00

mannen dames

AMH 100 - hockey 100 - hockey

CAD 100-200-1000-1500st-hoog-polsstok-kogel-discus 100-200-1000-1500st-hoog-polsstok-kogel-discus

SCH 100-200-1000-2000st-hoog-polsstok-kogel-discus 100-200-1000-2000st-hoog-polsst-kogel-discus

JSM 100-200-1000-3000-3000st-polsstok- hoog-kogel-discus 100-200-1000-3000st-polsstok-hoog -kogel -discus

masters  2000 st - 3000 st 2000 st

uurrooster (23/05/2014) bij benadering
18u30 18u30 polsstok mannen

hockey AMH dames en heren

discus ( 1 kg) cad/sch/jun/sen dames

19u00 100 m cadetten meisjes 19u00 hoog cadetten, scholieren, juniors en seniors dames

100 m scholieren meisjes kogel ( 4 kg) cadetten jongens

19u10 100 m cadetten jongens

100 m scholieren jongens

19u20 100 m jun/sen/masters dames 19u20 discus ( 1.5 kg) scholieren jongens

100 m jun/sen/masters mannen

19u30 100 m AMH dames en heren 19u30 kogel  (3 kg)cad/ schol meisjes 

19u40 1000 m cadetten meisjes

1000 m scholieren meisjes

19u50 1000 m cadetten jongens 19u50 discus  (1 kg) cadetten jongens

1000 m scholieren jongens

20u00 1000 m jun/senmas dames 20u00 kogel (7.260 kg) ( 6 kg) juniors/ seniors mannen   

1000 m jun/sen/mas mannen

20u10 200 m cadetten meisjes

200 m scholieren meisjes 20u20 polsstok dames

20u20 200 m cadetten jongens

200 m scholieren jongens 20u30 hoog cadetten, scholieren, juniors en seniors mannen 

20u30 200 m jun/sen/masters dames kogel (4 kg) jun/sen dames 

200 m jun/sen/masters mannen

20u40 1500 m steeple cadetten meisjes

20u50 1500 m steeple cadetten jongens 20u50 discus (2 kg) (1.750 kg) jun/sen mannen

21u00 2000 m steeple scholieren meisjes + masters dames 21u00 kogel (5 kg) scholieren jongens 

2000 m  steeple masters mannen +M 60

21u10 3000 m steeple jun/sen dames

21u30 2000 m steeple scholieren jongens

21u45 3000 m steeple jun/sen/mas mannen

22u05 3000 m jun/sen/mas mannen

Inschrijvingen voor de loopnummers tot 30 minuten voor de proef,

 zoals hierboven geprogrammeerd



Zaterdag14/06/2014 AVZK BOOISCHOT

12de MEETING ANTWERPS JEUGDCRITERIUM

Inschrijvingsgeld : € 1;00 loopnummer 13.30

                                  € 1;00 kampnummer JM

Medailles - podium, ook aflossingen

2 standen voor hoog

inkom : € 2.00

jongens meisjes

BEN 60-600-ver-kogel-4x60 60-600-ver-kogel-4x60

PUP 60-60h-ver-discus-4x60 60-60h-hoog-kogel-4x60

MIN 150-80h-hoog-polsstok-speer-4x80 150--60h-hoog-polsstok-speer-4x80

uurrooster 14/06/2014 (bij benadering)

13u30 4 x 80 miniemen meisjes

4 x 80 miniemen jongens

13u40 4 x 60 benjamins meisjes

4 x 60 benjamins jongens

13u50 4 x 60 pupillen meisjes

4 x 60 pupillen jongens

14u15 80 m horden miniemen jongens 14u15 polsstok miniemen jongens

ver benjamins jongens

kogel (1 kg) benjamins meisjes

speer (400 g) miniemen meisjes

14u35 60 m horden pupillen jongens 14u35 hoog (1) miniemen jongens

14u45 60 m horden pupillen meisjes

14u55 60 m horden miniemen meisjes 14u55 hoog (2) pupillen meisjes

15u10 60 m  benjamins meisjes

15u25 60 m  benjamins jongens

15u30 ver benjamins meisjes

15u40 60 m pupillen jongens kogel (1 kg) benjamins jongens

15u50 discus (600 g) pupillen jongens

polsstok miniemen meisjes

15u55 60 m pupillen meisjes

16u10 150 m miniemen meisjes

16u20 150 m miniemen jongens

16u30 600 m benjamins meisjes 16u30 hoog (1)  miniemen meisjes

kogel (2 kg) pupillen meisjes

ver pupillen jongens

16u45 600 m benjamins jongens 16u45 speer (400 g) miniemen jongens

Inschrijvingen voor de loopnummers tot 30 minuten voor de proef,

 zoals hierboven geprogrammeerd



Zondag17/08/2014 AVZK BOOISCHOT

Provinciaal kampioenschap estafetten aanvang : 13u00

Inschrijvingsgeld via PCA

Medailles - podium

inkom : € 5.00

MANNEN DAMES

BEN 4 x 60, 3 x 600 4 x 60, 3 x 600

PUP 4 x 60, 3 x 600 4 x 60, 3 x 600

MIN 4 x 80, 3 x 600 4 x 80, 3 x 600

CAD 4 x 100, 4 x 800 4 x 100, 4 x 800

SCHOL 4 x 100, 4 x 800 4 x 100, 4 x 800

JUN 4 x 100, 4 x 400, 4 x 1500 4 x 100, 4 x 800

SEN 4 x 100, 4 x 200, 4 x 400, 4 x 800, 4 x 1500 4 x 100, 4 x 200, 4 x 400, 4 x 800, 

MAS 4 x 100, 4 x 200, 4 x 400, 4 x 800, 4 x 1500 4 x 100, 4 x 200, 4 x 400, 4 x 800, 

uurrooster 17/08/2014 (bij benadering)


