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4e editie T-meeting op 9 juni 2014 

In 2014 gaan we aan de slag voor de 4e editie van de T-Meeting. Op tweede 
pinksterdag, maandag 9 juni 2014, vindt de vierde editie plaats van de T-Meeting, de 
jaarlijkse atletiekwedstrijd van Tilburg. Ook dit jaar staan Sprinten & Springen weer 
centraal. 
  
Onderdelen 
Gelet op de prestaties van afgelopen edities en in overleg met menig atleten is weer een 
mooi programma opgesteld. De hoofdonderdelen zijn de 100m sprint, de 400m horden en 
het hinkstapspringen. Daarnaast kan worden ingeschreven voor hoogspringen, verspringen, 
polsstokhoogspringen, 200m, 400m, 100m en 110m horden. 

Mila pupillen 
Hoewel de T-Meeting gericht is op senioren atleten, is in de middag ruimte gemaakt voor de 
jonge pupillen. Ook dit jaar staan voor de pupillen de Mila afstanden weer op het 
programma. 

Uniek 
Alle unieke onderdelen van het evenement komen ook dit jaar weer terug. Zo kunnen de 
sprinters op de 100m rekenen op tussentijden bij de 30 en 60m. Worden alle 
hinkstapspringen uitgenodigd en geven we wind-mee garantie. 

Vernieuwde website 
Door Koen van Erve is lang gewerkt aan een nieuwe website. En nu staat de website dan 
eindelijk online. De oude website was zeker aan vernieuwing toe. Met deze vernieuwing 
hopen we weer aan de verwachtingen te voldoen van de bezoekers. 

Een van de zaken die is aangepast is het uiterlijk. Met dit uiterlijk is er meer aandacht voor 
de unieke onderdelen van de T-Meeting, zoals de 100m tussentijden en het hinkstapgala.  

De inschrijving is geopend 
Kijk voor de juiste inschrijving op het tijdschema. Inschrijvingen kosten € 5,- per onderdeel 
voor de senioren en € 2,50 voor de pupillen. Inschrijven kan tot en met 28 mei 2014.  

Meer informatie en inschrijven kan op www.t-meeting.nl 

 

Noot voor de pers: telefonische informatie bij Tijs van Erve, 06 19 38 40 01 


