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Losse Veter T-Meeting  

Op tweede Pinksterdag, maandag 20 mei 2013, vindt de derde editie plaats van de  
T-Meeting, de jaarlijkse atletiekwedstrijd van Tilburg. De T-meeting is een wedstrijd 
voor atleten van 18 jaar en ouder, waarbij de spring- en sprintonderdelen centraal 
staan.  
 
Het topsportevenement wordt gehouden op het terrein van AV Attila, de Tilburgse 
atletiekvereniging die ook tekent voor de organisatie. Met 8 lanen rond en 9 lanen sprint 
beschikt Tilburg over een unieke baan van Olympische kwaliteit in Nederland. Deze snelle 
baan heeft zich in 2011 en 2012 al bewezen met verschillende limieten. 
 
Onderdelen 
De loopnummers waarvoor kan worden ingeschreven zijn de 100 meter, 200 meter, 400 
meter, de 110 meter horden en de 400 meter horden. Daarnaast komt hoogspringen, 
verspringen, polsstokhoogspringen, hinkstapspringen en kogelstoten aan bod. Hoewel de  
T-meeting gericht is op senioren, is in de middag ruimte gemaakt voor de jonge atleten van 7 
tot 14 jaar. 
 
Inschrijven 
De inschrijving is geopend en de kosten zijn € 5 per onderdeel. Inschrijven kan via de 
website (www.t-meeting.nl). 
 
Topatleten 
Met het oog op het EYOF, later dit jaar in Utrecht, gaan diverse estafetteteams tijdens de  
T-Meeting weer voor records en limieten. 
 
Bij Attila trainen diverse topatleten: Tanita Hofmans is in 2012 Nederlands Kampioen 
hoogspringen bij de junioren geworden. Sander Hage won in 2012 zilver op het NK met 
hinkstapspringen. Koen van Erve behoort tot de talenten bij het sprinten en maakt onderdeel 
uit van het nationaal NEO-estafetteteam. Bij het kogelstoten beschikt Attila over kogelstoter 
Vincent Jessen. 

De Losse Veter T-Meeting vindt plaats op 20 mei 2013. De inschrijving is geopend. 

Meer informatie over T-meeting: www.t-meeting.nl  


