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IN DIT NUMMER: 
• Blijf fit! 
• Afstand houden! 

• Handen wassen! 
• Dank je wel, zorgverleners! 

 

WE BLIJVEN IN ONS KOT! 
 

 
 

 

We staan er echter weer als de quarantaine gedaan is! 
 
 
 



OLYMPUS nr 19 –Nieuwsbrief van AC Waasland vzw – www.acwaasland.be - ac.waasland@telenet.be 

 

APRIL 
2020 

Prins Boudewijnlaan 117

sint-niklaas@imacar.be
03 778 03 03

SINT-NIKLAAS
www.imacar.be

HUIDIGE PROMOTIE VAN ONZE HOOFDSPONSOR IMACAR Van Hoecke 

 
 
FIT BLIJVEN? 
Op de Facebookpagina van AC Waasland staan tips en filmpjes om tijdens deze 
‘lockout-periode’ in vorm te blijven. 
 

En uiteraard een groot  en dank-u-wel voor alle hulp- en 
dienstverleners! 

METEEN LEVERBARE STOCKWAGENS!

DŽƟǀĞƌĞŶĚĞ�KǀĞƌŶĂŵĞƉƌĞŵŝĞƐ
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Beste jeugd- en oudere atleten 
Het coronavirus houdt ons in ons kot. De overheidsmaatregelingen hebben er voor gezorgd dat onze 
clubtrainingen en -organisaties, evenals de VAL-jeugddag, werden geannuleerd. Ook alle geplande 
Paassportkampen zullen niet doorgaan. 
  

De Vlaamse Atletiek Liga kondigde aan dat alle wedstrijden tot en met 10 mei 2020 afgelast zijn. Dit wil 
zeggen:  

- Geen WDK in Zwijndrecht 
- Geen Paasmeeting in Sint-Niklaas 
- Geen Beker Van Vlaanderen  
- Geen Puitenslagersmeeting in Beveren 

  
We rekenen er op dat jullie alle maatregelen strikt opvolgen, maar het is niet omdat we niet meer in groep 
mogen sporten, dat je niets kan doen! Er wordt zelfs aangeraden om te blijven sporten.  
De basisregels 

- sport niet als je verkouden bent of je grieperig voelt 
- sport met mate 
- sport alléén of in gezinsverband 

  
Hoe sporten? Er zijn mogelijkheden genoeg! 

- doe onze opwarmings-, stretch- en lenigheidsoefeningen -> kan je in huis, op het terras of in 
de tuin 
- doe looptechnische oefeningen o.a. skipping, hak-bil, huppelsprongen  
- touwtje springen  
- duurlopen kan je in je directe omgeving en individueel  
  Een voorbeeld van een thuistraining 2 x / week 
- Loslopen aan rustig tempo 6 min  
- Opwarmings- en stretch Skipping beide benen 30 x = 15 x Links en rechts  . Deze oefeningen : 
herhalen we 2 x Hak-Bil beide benen 30 x = 15 x links en rechts met rust van 30 seconden 
.Touwspringen ook zonder touw 25 x 
  tussen de oefeningen: Hinken links 10 x, Hinken rechts 10 X 
- Loopgedeelte herhalen we 3 x Vlot tempo gedurende       2 minuten gevolgd door Rust 1 
minuut  
- Uitlopen aan rustig tempo 6 min 

  

 We hebben slechts één grote wens, dat is dat we hier allen behouden en gezond doorkomen en snel weer 
samen kunnen sporten! 

De Trainers 
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 Bedankt Patrick! 
In de schijnwerper deze maand bij ‘onze’ Jacques: 

 

 

  OP HET HELE FIAT GAMMA

ONDER VO OR W A A RD EN (1)

10   JAAR
GARANTIE

fiat.be4,5 - 7,2 L /100 KM  •  117 - 168 G / KM CO2 (WLTP)

FIAT TIPO MET PACK MORE. 
VOOR WIE MEER WIL: MEER TECHNOLOGIE,  
meer sportiviteit, meer stijl.

4,5 - 7,2 L /100 KM  •  117 - 168 G / KM CO2 (WLTP)

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.

Er is al een Fiat Tipo vanaf ¢ 10.990 (2) 
(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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KALENDER: 

•  
 

• Voorlopig geen activiteiten: we verwitttigen u tijdig via FB en mail 
 
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 marcvhove@gmail.com   
 
WE DANKEN OOK NOG VOLGENDE FIJNE SPONSORS: 

 
 
 

 
We wensen Osaratin een spoedig herstel! 
 
VOLGENDE UITGAVE: 04 mei 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, HDS.  Publicatiedatum 04 april 2020  
Verantwoordelijke uitgever: AC Waasland vzw, p.a. Marc Van Hoey, Hoge Bokstraat 12, 9111 Belsele 
 


