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EERSTE MICROMEETING ELITES 

Beste journalist(e),             26 januari 2021 

 

Als Vlaamse Atletiekliga willen we aan alle atleten zoveel mogelijk kansen geven om aan 

wedstrijden te doen, maar zeker voor onze topatleten is het indoorseizoen een essentiële stap om 

een selectie af te dwingen voor het EK indoor en/of in de Olympische zomer te kunnen presteren. 

Daarom neemt de federatie het initiatief om micromeetings voor elite-atleten te organiseren. 

In de huidige situatie met slechte cijfers en de dreiging van enkele besmettelijke mutaties, is de 

overheid zeer streng op het aantal en niveau van de atleten die mogen meedoen aan deze 

wedstrijden. Het aantal atleten in een reeks is dus laag, maar het niveau daarentegen is hoog. Op 

enkele wedstrijden hebben we ook buitenlandse atleten met een gelijk of hoger niveau kunnen 

toevoegen. 

Wanneer? Zaterdag 30 januari 2021 

Waar? Topsporthal Gent, Zuiderlaan 14, 9000 Gent 

Programma en deelnemers?  

• 15:00 60mH V 1e reeks 

o Eline Berings 

o Angel Agwazie 

o Eefje Boons (NL) 

• 15:15 60m M 1e reeks 

o Kobe Vleminckx 

o Raphael Bouju (NL) 

o Joris van Gool (NL) 

• 15:20 60m V 1e reeks 

o Rani Rosius 

o Manon Depuydt 

• 15:45 400m M 

o Alexander Doom 

o Dylan Owusu 

• 15:55 400m V 

o Paulien Couckuyt 

o Imke Vervaet 

o Margo Van Puyvelde 

o Nicky Van Leuveren (NL) 

• 16:15 60mH V finale 

• 16:30 60m M finale 

• 16:35 60m V finale

 

Een tweede micromeeting zal georganiseerd worden op zaterdag 6 februari, deelnemers en 

programma volgt nog. 

 

Omwille van de huidige coronasituatie is er helaas geen publiek welkom en moeten we ook de 

aanwezigheid van journalisten beperken. Live results zullen beschikbaar zijn via www.atletiek.nu. 

Er zullen foto’s beschikbaar zijn via Belga. 

Accreditaties? We kunnen helaas enkel accreditaties verschaffen aan nationale audiovisuele media. 

Gelieve uw accreditatie aan te vragen via nick@atletiek.be voor 29 januari.  

Voor de journalisten die niet aanwezig mogen/kunnen zijn voorzien we een online persmoment. 

Gelieve de namen van de atleten door te geven met wie u een online interview wenst via 

nick@atletiek.be voor 29 januari. 

 

Voor verdere vragen ben ik graag uw aanspreekpunt. 

 

Nick Janssens 

Vlaamse Atletiekliga 

02/474.72.16 – nick@atletiek.be 
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