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Welkom bij FLAC Ieper! 

Flanders Atletiekclub (afgekort FLAC) zag op 28 september 2000 officieel het 

levenslicht. 

 

FLAC is een fusie van 5 bestaande atletiekclubs in West-Vlaanderen: 

Atletiekclub Ieper 

Mandel Atletiekclub Izegem 

Flanders Atletiekclub Roeselare 

Hoppeland Poperinge 

Athleoo Wervik 

Ondertussen werd ook een kern in Oostkamp opgestart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flac.be/club/afdelingen/acip-ieper/
https://www.flac.be/club/afdelingen/maci-afdeling-izegem/
https://www.flac.be/club/afdelingen/afdeling-roeselare/
https://www.flac.be/club/afdelingen/hoppeland-poperinge/
https://www.flac.be/club/afdelingen/athleoo-wervik/
https://www.flac.be/club/afdelingen/oostkamp/
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1. Wanneer en waar is er training? 

1.1 Wanneer? 

Voor de benjamins, pupillen en miniemen is er training op: 

• Woensdag van 17.30 – 19.00 

• Zaterdag van 10.00 – 11.30 

Als een wedstrijd valt op eenzelfde dag als de training, gaat die training niet 

door. 

 

 

1.2 Waar? 

De woensdag gaat de training altijd door op de piste. De ingang van de piste is 

vlakbij de achterkant van de meubelwinkel ‘Crack’. 

De zaterdag gaat de training meestal door op piste.  Af en toe gaan we ook 

trainen in de Palingbeek (enkel in het winterseizoen, zie kalender achteraan). 

Als we gaan lopen in de Palingbeek verzamelen we op de parking vlakbij het 

restaurant. 

 

1.3 Wat ben je? 

Ben je geboren in 2013 of 2012, dan ben je een benjamin. 

Ben je geboren in 2011 of 2010, dan ben je een pupil. 

Ben je geboren in 2009 of 2008, dan ben je een miniem. 

 

1.4 Hoe aanmelden voor een training? 

Je moet altijd vooraf digitaal aanmelden voor een training.  

Surf hiervoor naar: http://ieper.flac.be/trainen  

Kom op tijd!!! 

Want vaak gaan we 

opwarmen/trainen 

buiten de piste! 

 

 

http://ieper.flac.be/trainen


2. Wat neem je mee naar training? 

 

Je komt naar de training in sportkledij en je draagt goede loopschoenen.  

Je neemt elke training je rugzakje mee, met daarin 

• Een flesje water 

• Een regenjasje 

In de WINTER zorg je dat je een lange sportbroek draagt en dat je ook 

handschoenen en een muts mee hebt! Zorg ook voor een jas die je na de 

training kan aantrekken. 

 

Spikes heb je niet nodig op training.  

Heel uitzonderlijk trainen de miniemen met spikes. Spikes moeten voor de 

training NIET aangekocht worden, enkel miniemen die wedstrijden doen en 

spikes hebben kunnen hun spikes meebrengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf op al je kledij/materiaal 

je NAAM! 

 



3. Communicatie/contact 

 

Heel wat informatie vind je terug op de website van FLAC. Je kan hiervoor 

surfen naar www.flac.be 

Op die site vind je ook een pagina van de afdeling Ieper terug of surf direct naar 

http://ieper.flac.be. Hier staan onder andere de laatste updates van de 

wedstrijdkalender, planning van de trainingen in de Palingbeek, de digitale 

versie van dit infoboekje en andere nuttige info. 

 

De officiële manier van communiceren bij FLAC Ieper gebeurt via e-mail.  

Via nieuws.ieper@flac.be krijg je alle informatie (wedstrijdjes, clubfeest, …) 

vanuit het bestuur of de trainersgroep. Je kunt niet reageren op deze mails. 

Contact opnemen doe je via ieper@flac.be. 

 

Op Messenger bestaat er een groep ‘FLAC Ieper jeugd’. Die groep werd 

aangemaakt omdat er soms (uitzonderlijk) last minute een berichtje vanuit de 

trainersgroep naar de atleetjes/ouders gestuurd moet worden (bv. training die 

niet door gaat bij heel slecht weer). Dit medium kan gebruikt worden tot 1 uur 

voor de training van start gaat.  

We hanteren een 1-richtingsverkeer in de groep en we vragen om zelf geen 

berichten in die groep te plaatsen.  

Vragen kunnen altijd op training aan de trainers gesteld worden of via 

ieper@flac.be. 

 

Wil je FLAC Ieper volgen op Facebook? Zoek dan snel ‘Atletiekclub FLAC Ieper’! 

 

 

 

 

 

http://www.flac.be/
http://ieper.flac.be/
mailto:ieper@flac.be


4. Veldlopen 

 

In de winter neemt Flac Ieper deel aan een aantal veldlopen.  

Er is ook een ‘gele trui criterium’, meer info kan je terugvinden op www.flac.be 

(https://www.flac.be/wedstrijden/criteria/ago-gele-trui/) 

 

4.1 Hoe inschrijven en registeren voor een wedstrijd? 

 

Sinds corona moet je verplicht digitaal inschrijven bij de 

organiserende club (ook begeleiders moeten inschrijven). Dit moet je 

altijd zelf doen! 

 

Daarnaast moet je via een aanmeldingformulier ook je trainers op de 

hoogte brengen zodat zij jullie kunnen begeleiden voor de 

wedstrijden waarvoor je inschreef. Bevestig dit voor woensdag 16u. 

Je kan ook onmiddellijk meerdere wedstrijden aanduiden. 

Surf hiervoor naar: http://ieper.flac.be/wedstrijd 

 

Wedstrijdinfo via http://ieper.flac.be, mailing of onze 

facebookpagina. 

 

4.2 Crossweetjes 

 

KLEDIJ:  Omdat het winter is, neem je zeker voldoende kledij mee 

zodat je niet onderkoeld aan de start komt en ook na de wedstrijd 

wat kan aandoen om uit te lopen.  In een cross loop je al eens door 

plassen of in de regen, dus zorg zeker voor reservekledij en eventueel 

zelfs reserveschoenen. Bij temperaturen rond het vriespunt zijn muts 

en handschoenen zeker aan te raden. Een handdoek om je af te 

drogen is zeker geen overbodige luxe. De meeste crossen voorzien 

ook steeds kleedkamers met douches. 

  

 

 

http://www.flac.be/
https://www.flac.be/wedstrijden/criteria/ago-gele-trui/
http://ieper.flac.be/wedstrijd
http://ieper.flac.be/


SCHOENEN:  De meeste atleten lopen een cross met spikes (pinnen 

van 9 mm zijn voor de jeugd meestal voldoende). Spikes zijn niet 

verplicht, ook met gewone loopschoenen kan je crossen, je hebt dan 

echter wat minder grip op het parcours. 

  

DRANK en ETEN: Voorzie zeker wat drank en een koek/stuk fruit. 

  

PARCOURS: Bij een veldloop loop je op verschillende soorten 

parcours: bos, heuvels, veld,… Het exacte te lopen parcours hangt 

steeds uit op de plannetjes die de organisatie uithangt. Er hangt ook 

altijd zo’n plannetje aan de FLAC-tent.  Het is zeer belangrijk dit 

parcours voor de wedstrijd te verkennen. Dit doen we altijd in groep 

(samen met de FLAC-ers van andere kernen) en onder leiding van een 

trainer.  

  

OPWARMING: Onze club voorziet steeds een groepsopwarming.  

Verzamel een uurtje voor de wedstrijd aan de FLAC-tent. De 

opwarming start meestal 45 min voor de wedstrijd. 

  

START: Aan de start houd je best je warme kledij (lange broek en trui) 

zolang mogelijk aan. De starter geeft het signaal wanneer de atleten 

zich moeten klaarmaken. Hierna geef je je kledij aan je begeleider. Er 

zijn telkens 2 startlijnen. De achterste is de wachtrij. Als de starter 

‘KLAAR’ roept mag je naar de ECHTE startlijn (2 meter verder) gaan 

en na het pistoolschot is de wedstrijd begonnen. 

  

AANKOMST: Het is raadzaam meteen na aankomst je warme kledij 

aan te doen.  

  

UITLOPEN: Om stramme spieren te vermijden is het goed om na de 

wedstrijd heel even rustig te joggen (cooling down). 

 

CLUBTRUITJE: Wij lopen onze wedstrijden met het clubtruitje van 

FLAC (zie foto op de volgende pagina). Nieuwe atleten moeten dit 

verplicht aankopen bij hun eerste aansluiting. 

 



 
 

   

  

CROSSKAARTJE: Op elke veldloop speld je op je FLAC-trui een 

ingevuld crosskaartje. Deze kaartjes zijn gratis en kan je vragen aan je 

trainer of aan een FLAC-verantwoordelijke. Dit kaartje hang je met 

een veiligheidsspeld vast aan de achterkant van je VAL-nummer. Bij 

aankomst geef je dit af aan de organisatie. 

 

 

 
 

Door corona is het nog afwachten of we mét of zonder kaartje zullen 

moeten lopen! 

 

INKOM: Meestal wordt er aan de toeschouwers inkomprijs gevraagd. 

Atleten mogen GRATIS binnen en nemen GRATIS deel aan de cross. 

(Omwille van corona zal hier waarschijnlijk verandering in komen.) 

  

PODIUM: De eerste 3 lopers krijgen medailles tijdens de 

podiumceremonie. Onze club vraagt dat wij dit steeds doen in ons 

clubtruitje. 

 

 

STARTNUMMER: Je loopt altijd 

met je officiële FLAC-nummer (zie 

foto hiernaast). Dit nummer wordt 

heel het seizoen gebruikt (winter + 

zomer). 

 



5. Indoorwedstrijd/pistewedstrijd 

 

5.1 Hoe inschrijven en registeren voor een wedstrijd? 

 

Sinds corona moet je verplicht digitaal inschrijven bij de 

organiserende club (ook begeleiders moeten inschrijven). Dit moet je 

altijd zelf doen! 

 

Daarnaast moet je via een aanmeldingformulier ook je trainers op de 

hoogte brengen zodat zij jullie kunnen begeleiden voor de 

wedstrijden waarvoor je inschreef. Bevestig dit voor woensdag 16u. 

Je kan ook onmiddellijk meerdere wedstrijden aanduiden. 

Surf hiervoor naar: http://ieper.flac.be/wedstrijd  

 

Wedstrijdinfo via http://ieper.flac.be, mailing of onze 

facebookpagina. 

 

5.2 Pisteweetjes 

 

KLEDIJ:  Zorg zeker voor een extra trui, (regen)jas en 

(weersafhankelijk) voor een lange broek. 

  

SCHOENEN:  De meeste atleten lopen met spikes. Dit is echter niet 

verplicht, ook met gewone loopschoenen kan je meedoen aan 

pistewedstrijden. Houd er rekening mee dat je op de piste moet 

lopen met pinnen van 5 of 6 mm. 

  

DRANK en ETEN: Voorzie zeker water en een koek/stuk fruit. Op de 

piste doe je meestal mee aan verschillende disciplines. Vergeet niet 

op tijd iets te eten en te drinken! 

  

OPWARMING: Verzamel een uurtje voor de wedstrijd aan de FLAC-

tent. Omdat iedereen op andere tijdstippen andere disciplines moet 

doen, doen we enkel voor de wedstrijd begint een gezamenlijke 

groepsopwarming. Daarna gaat iedere atleet naar zijn/haar discipline 

om daar in te werpen/ in te springen, … 

http://ieper.flac.be/wedstrijd
http://ieper.flac.be/


   

UITLOPEN: Net zoals na een veldloop is het raadzaam om na de 

wedstrijd even rustig te joggen om stramme spieren te vermijden 

(cooling down).  

  

CLUBTRUITJE EN STARTNUMMER: Je loopt je wedstrijden met het 

clubtruitje van FLAC en je officiële FLAC-nummer (zie crossweetjes). 

 

PODIUM: Meestal zijn er geen medailles op een pistewedstrijd. Je 

doet mee om je eigen grenzen te verleggen en je probeert je eigen 

records te verbeteren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. (Voorlopige) Wedstrijdkalender winter 2020 – 2021 

 

11/10      Oefencross Wervik 

18/10      Oefencross Poperinge 

15/11      Cross Deinze 

29/11  Cross Cup Roeselare  

10/01      PK cross AVR 

17/01      Cross Ieper! 

 

! Omwille van corona zijn deze wedstrijden allemaal onder voorbehoud. De 

oefencrossen in Wervik en Poperinge gaan zeker door! 

 

Meer info over de cross in Brugge is er voorlopig nog niet. 

 

Voor de die-hardcrossers ;-): 

 

14/02     Cross Cup Diest KVV 

28/02     Cross Cup Brussel BK 

 

Updates van de wedstrijdkalender kan je altijd terugvinden op de 

wedstrijdkalender op http://ieper.flac.be 

 

 

 

 

 

http://ieper.flac.be/


7. Overzicht trainingen op zaterdag (winterperiode) 

 
   

 
   

Zaterdag 
 

Zondag 
 

10/10/2020 piste 11/10/2020 Oefencross Wervik 
 

17/10/2020 piste 18/10/2020 Oefencross Poperinge 
 

24/10/2020 Palingbeek  
 

31/10/2020 piste  
 

7/11/2020 Palingbeek  
 

14/11/2020 piste 15/11/2020 Cross Deinze 
 

21/11/2020 Palingbeek / 
 

28/11/2020 piste 29/11/2020 Cross Cup Roeselare 
 

05/12/2020 piste 
  

12/12/2020 Palingbeek 
  

19/12/2020 piste 
  

26/12/2020 piste 
  

2/01/2021 Palingbeek 
  

09/01/2021 piste 10/01/2021 PK Cross Roeselare AVR 
 

16/01/2021 Piste 17/01/2020 Cross Ieper 
 

23/01/2021 Palingbeek  
 

30/02/2021 Piste 
  

6/02/2021 piste 
  

13/02/2021 Palingbeek 
  

20/02/2021 piste 
  

27/02/2021 piste 
  

    

Data onder voorbehoud van wijzigingen! 



8. Gedragscode 

 

De gedragscode wordt door de atleten en ouders gelezen en moet 

gerespecteerd en opgevolgd worden.   

- We verwachten dat de atleetjes zich respectvol gedragen ten opzichte 

van de trainers, medeatleten en het materiaal (eigen materiaal, 

materiaal van anderen of materiaal van de club). 

- We dulden geen obscene, beledigende taal ten opzichte van anderen. 

- We verwachten dat de atleetjes leergierig en gemotiveerd de trainingen 

meevolgen. 

- Atleten en ouders verbinden zich ertoe eventuele problemen via de 

jeugdtrainers bekend te maken.   

Het niet volgen van deze gedragscode kan leiden tot sancties of een eventuele 

schorsing van één of meerdere trainingen. 

 

9.  Clubfeest 

 

Twee keer in het jaar is er een clubfeest. Er is een clubfeest na het 

winterseizoen en een feest na het zomerseizoen. 

Op het clubfeest worden atleten gehuldigd, maar het is er vooral een gezellig 

samenzijn met andere atleetjes en hun familie.  

Het is altijd leuk als club om op het clubfeest veel atleetjes te mogen 

verwelkomen! 

 

10. Verzekeringen 

 

Heb je een vraag over verzekeringen? Spreek de trainers aan of stuur een 

mailtje naar ieper@flac.be. 

 


