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De T-Meeting staat als een huis 

De afgelopen jaren zijn veel baanwedstrijden opgehouden te bestaan. Gelukkig zijn er 
ook verenigingen die juist een nieuwe wedstrijd hebben opgezet. De T-Meeting, onder 
de vlag van atletiekvereniging Attila uit Tilburg, is er daar één van. Attila beschikt 
sinds 2010 over een Mondo atletiekbaan, bij uitstek geschikt om een mooie nationale 
wedstrijd te organiseren. 

Tilburgse sponsoren 
Een aantal jaren heeft de T-Meeting een hoofdsponsor gehad. Hierdoor is de wedstrijd 
gegroeid naar wat hij nu is. Dit jaar moet de organisatie het met wat minder doen. Maar 
gelukkig steunt de Tilburgse middenstand het evenement dat op tweede pinksterdag 9 juni 
plaatsvindt. 

Zo verzorgt Daisy Lane alle bloemen voor de prijswinnaars. Dankzij deze bloemenwinkel uit 
de Noordstraat kan de organisatie de winnaars opfleuren. De spellenspeciaalzaak De 
Dobbelsteen heeft zich ook verbonden aan het evenement. Hierdoor ontvangen de kleinere 
atleten een spelletje. Onder dezelfde kleine atleten worden 2 tassen verloot, beschikbaar 
gesteld door G. de Man-Melis uit de Molenstraat. Dankzij deze kleine sponsoren kan de T-
Meeting haar kosten laag houden. Daar is de organisatie deze lokale ondernemers erg 
dankbaar voor. 

Uniek evenement 
De wedstrijd is van, voor en door atleten. Daarom is de organisatie niet afhankelijk van 
sponsoren. Met sponsoren kan de organisatie wat extra’s doen, maar de wedstrijd kan altijd 
doorgang vinden. Voor atleten is dat belangrijker dan start- of prijzengeld.  

De T-Meeting biedt wel unieke elementen voor de atleten. De snelle ondergrond van Mondo 
is daar één van. Op de 100m sprint meten wij de tijden van alle trainingsafstanden zodat de 
atleet weet waar op te oefenen. Dit jaar heeft de organisatie weer elementen toegevoegd. 
Alle atleten lopen met de wind mee, doordat de 100 meter ook aan de overkant van de baan 
kan worden gelopen. Hierdoor kan de atleet optimaal gebruik maken van de wind. 

Al deze elementen zijn niet standaard in Nederland. De T-Meeting is hier uniek in. Met deze 
elementen is het knallen op 2e pinksterdag, maandag 9 juni bij de T-Meeting op de 
atletiekbaan van Attila aan de Goirleseweg 42a in Tilburg. Toegang tot dit evenement is 
gratis. 

Meer informatie is te vinden op www.t-meeting.nl. 


