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FEESTEN in SERWIR! Allen daarheen!
De Crossen
Sportkamp in Herentals
BK indoor

•
•
•
•

De Cross Cup
Merel doet het weer!
Sporten in de Paasvakantie
Kalender

AFSPRAAK IN SERWIR!

Op zaterdag 28 MAART houden we ons 83ste clubfeest.
Wij rekenen er op dat iedereen dit feest niet zal willen missen! Zoals de vorige jaren doet de club
een grote inspanning om de prijs zo democratisch mogelijk te houden. We betalen dit jaar
namelijk zowel de receptie als ook nog de dranken aan tafel tijdens het eten! Schrijf NU in!
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HUIDIGE PROMOTIE VAN ONZE HOOFDSPONSOR IMACAR Van Hoecke

METEEN LEVERBARE STOCKWAGENS!

Zaterdag 28 maart
Plaats en programma Clubfeest:HOTEL SERWIR VANAF 19 uur.
•

19 uur: receptie met hapjes

•

20 uur: uitgebreid koud en warm buffet (vlees en vis) met aangepaste wijnen
22 uur: dessertenbuffet en koffie
22u30: Let’s start the party met DJ Ludwig’s !

•
•

Deelnameprijs: slechts 55 euro
Schrijf NU in: formulieren in kantine en op de website
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Speciaal aanbod voor ACW-leden bij Runners’Lab!
Leden van AC Waasland genieten voortaan van een exclusief aanbod bij onze hoofdsponsor Runners’Lab!
Wie eventjes ‘surft’ naar shop.runnerslab.be en daar ‘acw’ ingeeft in het vakje ‘zoeken naar’, ontdekt een
hele gamma aan t-shirts, jackets, broeken, hoodies, shorts, handschoenen, een paraplu en een handige
rugzak, alles in de ACW-kleuren voor de kids, vrouwen en mannen en aan exclusieve voordeelprijzen!
Enkele voorbeelden:

PRORUN ACW Backpack
€20 ipv €31,44

CRAFT ACW Isolate Jacket W
€70 ipv €104,95

CRAFT ACW Essential Tights
€42,50 ipv €66,95

Er zijn niet minder dan 37 producten beschikbaar van de topmerken Craft, Erima en Prorun, méér dan de
moeite waard om eens te bekijken!
OPGELET! Deze kledij en toebehoren kan je enkel bestellen via de webshop of bij RunnersLab ter plaatse
(Westpoort 68, 2070 Zwijndrecht). De gekochte artikelen worden in de winkel afgehaald (NIET in de club!)
of kan je naar jou thuis laten versturen (gratis vanaf €50).

Dank u wel, sponsor!
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Bedankt Patrick!
In de schijnwerper deze maand bij ‘onze’ Jacques:
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FIAT TIPO MET PACK MORE.
VOOR WIE MEER WIL: MEER TECHNOLOGIE,
meer sportiviteit, meer stijl.
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Ontdek het nieuwe Tipo gamma en GENIET nu tot 50% voordeel op de PACKS MORE.
De Tipo’s UITGERUST MET HET Pack More zijn gemaakt voor wie niets wil opofferen. Maak uw Tipo Mirror nog meer high tech, uw Tipo Sport nog
sportiever en uw Tipo Street nog stijlvoller met DE packs more en al hun extra uitrusting.
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(1)Garantieverlenging tot 10 jaar of maximale kilometerstand van 100.000 km. (2 jaar contractuele garantie + 8 jaar aangeboden) + 2 jaar gratis pechbijstand inbegrepen. Aanbod geldig bij aankoop van een Fiat 500, 500X, 500L of Tipo ingeschreven voor 31 maart
2020 op een gelimiteerde stocklijst van geïdentificeerde wagens beschikbaar gedurende deze periode. (2)Aanbieding BTWI geldig bij aankoop van een Fiat TIPO Berline Pop 1.4 95pk. Aanbevolen catalogusprijs: € 15.290 BTWI min de basiskorting: € 1.600 BTWI
min de ECOpremie: 2.200 € (3) min de stockpremie : 500 € (4). (3) De ECOpremie is geldig bij aankoop van Fiat Tipo bij overname van uw voertuig. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De
naam van de koper van het nieuwe voertuig moet overeenstemmen met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet minstens 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het
moment van ondertekenen van het aankoopcontract en moet minimum 7 jaar oud zijn. (4) De stockpremie is variabel in functie van de modellen en geldig op een gelimiteerde stocklijst van geïdentificeerde wagens en met levering t.e.m. 31/03/2020. Aanbiedingen
BTWi voorbehouden voor particulieren. Aanbod geldig in het deelnemende netwerk vanaf 01/03/2020 t.e.m. 31/03/2020. Foto’s ter illustratie en niet contractueel. Meer info op www. fiat.be. V.U. Yann Chabert. Adverteerder FCA Belgium n.v., Da Vincilaan 3-7 - 1930
Zaventem. RPR: Brussel. KBO 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieuinformatie [K.B. 19.03.04]: www.fiat.be. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
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KORTE JEUGDINFO
Activiteitenkalender
Datum

Plaats

Omschrijving

Zaterdag 14 maart 2020
Woensdag 1 april (ècht waar!)
Zaterdag 4 april 2020
Maandag 06 april t/m vrijdag 10 april
Maandag 13 april 2020
Zaterdag 18 april
Zondag 19 april

Gent
Club
Zwijndrecht
Club
Sint-Niklaas
Hamme
Lebbeke

VAL-Jeugddag (zie hierna)
Prijsuitreiking winterklassement
WDK-wedstrijd Zwat
Sportkamp ism Sportdienst Sint-Niklaas (€66)
ACW Paasmeeting
Beker van Vlaanderen meisjes, pup en min
Beker van Vlaanderen jongens, pup en min

14 maart: de VAL-Jeugddag die je niet mag missen!
Op zaterdag 14 maart 2020 wordt voor de 31e keer
de Jeugddag van de Vlaamse Atletiekliga
georganiseerd. Dit evenement gaat door in de
topsporthal van Gent, gelegen in de Gentse
Blaarmeersen. De kinderen krijgen er een
dagaanbod van atletiekspelvormen waarin ze zich
tegen elkaar kunnen meten in groepjes van 4. Naast
al deze activiteiten is er ook nog een ruime waaier
van randanimatie voorzien.
Praktische informatie:
– Wij voorzien een autobus die vertrekt aan ons
terrein omstreeks 8.00 uur en we zijn terug
omstreeks 17.30 uur.
- Deelname prijs is gratis voor deelnemers,
medewerkers en coaches.
- Daar het een clubgebeuren is dragen we de ACWwedstrijdkledij.
– Vergeet zeker je lunchpakket niet voor ‘s middags!
Coaches en medewerkers:
Om de jeugddag tot een goed einde te brengen
hebben wij per ploegje een begeleidende coach
nodig van minimum 16 jaar. Daarvoor rekenen op
ouders en oudere jeugdatleten , zij kunnen zich ook
inschrijven op de inschrijvingslijst in het clubhuis.
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WDK (Waas District Kampioenschap) 2020

Het Waas District Kampioenschap, in het zomerprogramma aangeduid met WDK is een kampioenschap dat
gehouden wordt tussen 6 clubs uit het ruime Waasland :
- Zwat (Zwijndrecht)
- AC Hamme (2 wedstrijden)
- Volharding (Beveren en Stekene),
- AVLO (Lokeren en Zele),
- Sparta Bornem
- AC Waasland (2 wedstrijden)
Verspreid over 10 wedstrijden kunnen de atleten punten verdienen voor het WDK-klassement.
Iedereen die voldoet aan de voorwaarden ontvangt zijn felbegeerde WDK-T-shirt. De 3 eerste in het
eindklassement krijgen bovendien een mooie beker.
Voorwaarden om opgenomen te worden in het eindklassement.
- deelnemen aan minstens 5 wedstrijden +
– BENJAMINS moeten deelgenomen hebben aan minstens 4 verschillende disciplines.
– PUPILLEN moeten deelgenomen hebben aan minstens 5 verschillende disciplines.
– MINIEMEN moeten deelgenomen hebben aan minstens 6verschillende disciplines.
(waarvan minstens 3 kampnummers).
Het klassement wordt opgemaakt op volgende manier:
Per proef krijg je punten volgens de meerkampentabel van de Vlaamse Atletiekliga. De beste proeven worden
samengeteld (voor het aantal zie voorwaarden hierboven). Voor polsstok en aflossingen zijn er geen punten te
verdienen.
Per deelname krijg je 100 punten extra met een maximum van 700 punten. Doe je alleen polsstok of aflossing
dan krijg je deze punten ook.

En ook nog dit: LABELEN VAN KLEDIJ
Regelmatig blijft er kledij liggen op de club. Wanneer de kledij gelabeld is met naam, telefoon- en/of GSMnummer kunnen we dat gemakkelijk terug bezorgen aan de eigenaar. Indien niet, blijft dat enige tijd aan de
kapstok hangen, om daarna in een zak bewaard te worden om daarna in een kringloopwinkel terecht te komen.

Jos Pauwels
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SPORTKAMP IN HERENTALS
Van 28 februari tot 1 maart trokken we met 48 jeugdatleten, 10 afstandslopers en 9 trainers naar jaarlijkse
gewoonte naar het sporthotel van Sport Vlaanderen in Herentals. Rond half 2 vrijdagmiddag was het
verzamelen geblazen aan de club, zodat we rond 2 uur met de bus richting Herentals konden vertrekken.
We vertrokken met 2 bussen, een kleine en een grotere bus. Na wat file te hebben gehad in Antwerpen
kwam de eerste kleine bus rond 15u15 toe in Herentals. De grotere bus arriveerde een kwartiertje later.
Trainers Dirk en Boudewijn stonden ons in Herentals al op te wachten. Nadat iedereen was afgestapt en de
koffers waren uitgeladen werden de kamers verdeeld. Na de verdeling van de kamers werden de koffers
wat uitgepakt en de bedden ook opgemaakt. De afstandslopers van Boudewijn werkten ook al een eerste
training af. Om 16u45 volgde dan het avondmaal want we zouden al vroeg gaan schaatsen. Rond 18u
stonden de atleten op het ijs, samen met trainers Dirk, Eva, Jos en Peter. Marc, Christine, Evelien en
Boudewijn bleven aan de kant en hielpen de kids waar nodig met het binden van losgekomen, te losse of te
strak gebonden veters en dergelijke. Rond 20u waren we terug in het sporthotel waarna de kleinsten hun
pyjama’s konden aandoen en stilaan naar hun kamer gestuurd werden terwijl de groteren zich amuseerden
in de ontspanningsruimte. Rond 21u
moesten alle kangoeroes en benjamins op
hun kamer blijven en om 23u volgde de rest.
Om 7u zaterdagochtend werd iedereen
gewekt. Wekker van dienst was naar goede
gewoonte trainer Dirk. Om 8u werden we
immers verwacht aan de ontbijttafel. Om
10u stond de eerste training gepland.
Daarvoor trokken we met z’n allen naar de
piste. Tegen half 12 zat de eerste training er alweer op en vertrokken we terug richting het sporthotel. Om
12u30 stond het middagmaal gepland. Tijdens een korte bespreking na het middageten besloten de
trainers al snel om het begin van de namiddagactiviteit met een half uurtje te verlaten naar 14u30. Het was
ondertussen immers goed beginnen regenen, maar het zag ernaar uit dat het tegen 14u30 à 15u terug
droger zou worden. En de buienradars hadden gelijk. We besloten wel om de fotozoektocht van de
pupillen en miniemen en de speelse namiddagactiviteit van de kangoeroes en benjamins op het terrein
rond het sporthotel te doen. Mocht het dan toch nog terug beginnen regenen, dan waren we snel binnen.
Gelukkig is het droog gebleven. Rond 16u30 gingen we terug naar binnen en kreeg iedereen een vieruurtje.
De atleten kregen tijd om zich op te frissen en klaar te maken voor het avondmaal dat om 17u30 gepland
stond. Na het avondmaal volgde nog een avondactiviteit. Met de kangoeroes en benjamins werd een
ganzenbordspel gespeeld in de gangen van het sporthotel. Dit duurde ongeveer een uurtje. Rond 20u
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werden de benjamins al naar hun kamers gestuurd (de meesten waren doodop) en tegen 21u moesten ze
allemaal gaan slapen. Rond 19u30 stond er voor de pupillen, miniemen en onze afstandslopers een quiz
gepland. Na de quiz konden de atleten nog wat ontspannen en tegen 23u moesten ook zij op hun kamer
blijven.
Ook zondagochtend ging de wekker om 7u. Het opstaan ging al heel wat moeizamer. Enkele atleten waren
zelfs liever blijven liggen dan om 8u te gaan ontbijten. Om 10u stond de laatste training van het weekend
op het programma. We trokken wederom naar de piste en dit keer werd de Finse piste rondom de piste
ook door onze jeugd
gebruikt. De pupillen en
miniemen bleven vooral op
de Finse piste terwijl de
kangoeroes en benjamins
zich amuseerden op de
piste. Rond kwart na 11
besloten Dirk, Jos en Evelien
dat het voor de kangoeroes
en benjamins genoeg was
geweest. De meesten
waren erg moe en
bovendien stond er een stevige en koude wind waardoor sommige kindjes het al snel koud hadden. De
pupillen en miniemen volgden niet veel later. Na de training kregen onze atleten nog wat tijd om zich op te
frissen en in te pakken. Tegen 12u30 gingen we dan eten en nadien werden de laatste dingen ingepakt, de
kamers opgeruimd, de lakens e.d. afgetrokken en de valiezen verzameld in de ontspanningsruimte. Tegen
14u vertrokken we te voet richting Netepark voor de laatste activiteit van ons sportkamp, nl. zwemmen.
Samen met de trainers amuseerden de atleten zich rot in het zwembad. Er werd veel van de glijbaan
gegaan, met ballen gespeeld, geravot en over water gelopen. Tegen 16u was iedereen terug uit het
zwembad, want een uurtje later stond de rit huiswaarts al gepland. De atleten kregen nog een laatste
vieruurtje en een drankje waarna we de wandeltocht naar het sporthotel aanvingen. Aangekomen in het
hotel verzamelden we de valiezen en lieten we iedereen nog even naar het toilet gaan. Daarna trokken we
met onze valiezen naar de bus die ondertussen was aangekomen. Rond 16u45 vertrok de bus om ongeveer
een uurtje later aan te komen op ACW. Moe maar voldaan keerden onze atleten van daaruit huiswaarts.
Evelien
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17.02.2020: BK INDOOR AC GENT - ZILVER voor CADET MEREL!

Het hing al een tijdje in de lucht (tja) maar je moet het nog altijd wel doen op het juiste moment: Merel
bevestigt nogmaals haar klasse en stelt met 1m79 het BK-zilver veilig. En ze is nog steeds maar cadet... Kersvers
junior Eva stoot de zware kogel voor het eerst over de 13m en legt met 13.02 knap beslag op de 6e plek. Onze
spurtmeiden lukten eerder dit jaar al scherpe (best)tijden en ook zij verleggen grenzen op het juiste moment:
Lotte DF komt met 7.69 heel dicht bij haar PR van 7.64 en op de 200m duikt ze indoor voor het eerst onder de
25" (PR 24.95). Lieselotte evenaart haar PR van 7.74 en snelt in 24.58 naar een indrukwekkende besttijd op
200m. Anouchka stelt haar 200m tijd bij naar 25.31. Lotte VDV kent met 8.06 - 26.25 een wat mindere dag maar
deelname aan een BK AC is al een prestatie op zich. En dat geldt ook voor broer Stijn, met 7.32 op 60m niet zo
ver van zijn eerder gelopen tijden dit seizoen.
Liefst vijf ACW'ers wagen zich aan de dubbele baanronde. Mireille eindigt net naast het podium in een nieuw PR
55.71. Zus Isaura wordt 6e in 57.03. Lisse, nog junior, finisht in 58.03. Bij de mannen legt Michael beslag op
plaats 5 met 48.74. Christof tenslotte wint zijn reeks in 50.86. Proficiat aan alle deelnemers!
IV

Foto: vlnr: Lotte VDV, Lisse, Anoushka en Lieselotte Foto: Johnny De Ceulaerde
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29.02.2020: BK INDOOR JUN/BEL LOUVAIN LA NEUVE - DUBBEL GOUD VOOR LIESELOTTE !

Na een moeilijke periode met veel blessureleed toonde Lieselotte Van Laere vorige week al dat ze helemaal
terug is, vandaag bevestigt ze en hoe! Zij stelt haar PR op zowel 60m als 200m scherper met 7”62 en 24”36!
Anouchka snelt knap naar resp plek 5 en 8 in 7.84 PR en 25.42. Lotte VDV bevestigt de stijgende vorm met 8.04
en vooral de 25.71. ACW mag ook tweemaal zilver ophalen, daarvoor zorgen Lisse Thyssen, mét PR, (400m57.20) en Eva (kogel-12.42). Christine rondt de 400m af in 64.37 en Annelore hinkt, stapt en springt naar een 9e
plek met 9m96.
Bij de beloften slechts twee deelnemers: Lotte DF lukt met 24.88 een nieuwe besttijd, het brengt haar op de
vijfde plaats. In de 60m reeksen wordt het 7.75, in de finale loopt zij naar 7.76 (7e). Toch één mannelijke ACWatleet in Gent, David klokt 7.53 en 23.90! Proficiat aan alle deelnemers!
IV

01.03.2020: BK CAD/SCH INDOOR GENT: GOUD VOOR IDES EN MEREL!

Dat Merel voor winst ging op dit BK was vooraf duidelijk maar de vice-kampioen bij Alle Categorieën slaagt er
nogmaals in om de 1m80 te klaren! Bij de cadetten kogelstoten beloofde het een spannende strijd worden maar dat
was buiten onze allrounder Ides gerekend: in zijn eerste poging verpulvert hij zijn PR met ruim een meter tot 14m94
en daar had de tegenstand niet van terug! Met de polsstok werd het 3m30 (8e). Xander stoot zich met de zwaardere
kogel naar 13m61 en een zesde plek. De ACW spurters zijn zoals steeds goed vertegenwoordigd op
indoorkampioenschappen. Cadet Lorien verbetert haar PR op de horden tot 9.55. En dat herhaalt zij op de 200m
(27.27). Helaas geen resultaat mét horden maar zonder hindernissen loopt Steffi tot tweemaal toe een honderdste
boven haar PR. Met 7.93 komt ze dat honderdste te kort voor het brons. Bij de jongens spurt eerstejaars Niels in zijn
eerste indoor BK naar 8.17. Diezelfde tijd zien we terug bij scholier Veerle. Geen geblesseerde Stijn bij de oudste
jongens maar Cedric houdt de
ACW eer hoog. Als eerstejaars 4e
en 5e eindigen op resp 60m en
200m is niet velen gegeven. Met
7.27 zit hij slechts één
honderdste boven zijn PR. Dat
gaat er wel aan op de 200m,
besttijd staat nu op 22.68.
Liefst drie cadetten meisjes op de
400m en die stellen alle drie hun
PR bij: Fran mist maar net het
podium, zij finisht als eerstejaars
in 60.62. Nele en Marie blijven bij
elkaar in de buurt met resp 62.79
en 62.93. Proficiat aan alle
deelnemers!
IV
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Nog enkele plaatjes…

Onze pupillen schitterden op 15 februari in de 4x200m

Helen werd 5e op het BK Masters W40.
Nanouk ploegde ook door de modder op het BK (en is nu ook
lid van het speciale lopersteam van onze sponsor Runners’ Lab)
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BK VELDLOPEN LAKEN
Met een week vertraging - Laken was het enige Brusselse park dat vandaag geopend was - strijden
onze atleten voor de veldlooptitels: Charlotte/CAD liet het niet aan haar hart komen en loopt resoluut
naar een knappe zilveren plak! Broer Emile finisht mooi als 5e bij de miniemen en die plek is ook
weggelegd voor pupil Alicia. In dezelfde categorie wurmt Lies zich nog net binnen de top 10!
Ook Enzo/MIN (19), Ferre/BEN (22), Elize/PUP (28), Violetta/MIN (50), Lion/PUP (73) en Michiel/MIN
(79) trotseren weer en wind en brengen hun BK tot een goed einde. Bij de korte cross mannen en
vrouwen leggen zowel Nanouk als Cisse beslag op plaats 24. Proficiat aan alle deelnemers!

En tenslotte nog eventjes een fiere trainer…

Trainer Benny Annecour met zijn
hoogspringwonder: Merel Maes
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KALENDER:
•
•
•
•

Vrijdag 27 maart: 1e sessie Start to Run
Zaterdag 28 maart: Clubfeest in Hotel Serwir (meer info in dit nummer)
Maandag 13 april: Paasmeeting
Donderdag 23 april: Algemene Vergadering

alle nieuws, uitslagen, kampioenschappen en clubinfo kan u vinden op onze website
www.acwaasland.be
en u beleeft de club ‘live’ op de club-Facebook ‘AC Waasland vzw’ (886 volgers)
Uw bericht in een volgende Nieuwsbrief? Mail naar acw.elsvanly@gmail.com
WE DANKEN OOK NOG VOLGENDE FIJNE SPONSORS:

VOLGENDE UITGAVE: 04 april 2020

OLYMPUS, een uitgave door de communicatiecel van AC Waasland:
Marc Van Hove (samenstelling en eindredactie), Jos Pauwels, Ingrid Vos, Michel De Grande, Kurt Van
Bastelaere, Els Van Lysebetten, Caroline Vlaminck, publicatiedatum 04 maart 2020
Verantwoordelijke uitgever: AC Waasland vzw, p.a. Marc Van Hoey, Hoge Bokstraat 12, 9111 Belsele

