Interland Masters
GER-FRA-BEL
29 Sep 2018, Rehlingen
(Duitsland)

Beste atle(e)t(e),
Wij brengen u graag op de hoogte dat u geselecteerd werd voor het nationaal team dat op 29 september 2018
in Rehlingen (Duitsland) de mastersinterland Duitsland – Frankrijk – België zal betwisten.
De interland is voorbehouden voor Masters mannen en vrouwen vanaf 40 jaar en vanaf 50 jaar, maw vier
ploegen, met telkens twee atleten.
Het betreft een beperkt programma. De proeven voor dit jaar zijn:
Mannen
100m – 400m – 1500m – 5000m – ver – hoog - kogel – speer – discus – 4 x 200m
Vrouwen
100m – 400m – 800m – 3000m – ver – hoog - kogel – speer – discus – 4 x 200m
Kledij:
Tijdens deze interland wordt het officiële nationale tenue gedragen tijdens de
openingsceremonie en tijdens de competitie.
Het nodige singlet (mannen/vrouwen) of topje (vrouwen) zal u uitgeleend worden.
Broeken worden niet voorzien, u dient zelf een zwarte broek mee te brengen.
Zou u het truitje willen behouden, dan kan u het ter plaatse aankopen à
€ 20/stuk (cash aub). Ter informatie: alle beschikbare truitjes zijn aankoopbaar!
Iedere geselecteerde zal ook een herinneringsshirt en twee drankbonnetjes ontvangen.

De verplaatsing van de Belgische ploeg zal per autocar gebeuren. Vertrek vanuit parking Noord van het Militair
Ziekenhuis Koningin Astrid van Neder-Over-Heembeek (Bruynstraat te 1120 Brussel), afrit 6 van de Brusselse
Ring, op 29 september om 09u00. De bus zal op de E411 rijden en maximaal TWEE haltes uitvoeren.
Degenen die onderweg op de bus willen stappen worden verzocht dit zo snel mogelijk te melden; dan zullen de
haltes bepaald worden in functie van de ingediende aanvragen, die gegroepeerd zullen worden.
Degenen die het stadion met eigen middelen willen vervoegen worden verzocht dit te melden.
Het adres is Beckingerstrasse, 66780 Rehlingen, Duitsland. U wordt gevraagd om 13u30 in het stadion
aanwezig te zijn.
De organisator biedt een maaltijd aan. Onmiddellijk nadien zal de bus terug richting Brussel vertrekken.
Nogmaals van harte proficiat met uw selectie. We hopen dat u het team op 29 september kan versterken en
vragen uw deelname zo snel mogelijk te bevestigen aan ChenoisPE@outlook.com.

Met sportieve groeten,
Paul-Emile Chenois
Selectieverantwoordelijke

