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CORONA: DE HEROPSTART! 
  

 
 
Vanaf vandaag, 04 mei, is onze atletiekpiste – op afspraak! – weer beschikbaar voor onze wedstrijdatleten 
vanaf cadet. Uiteraard gelden er zeer strikte regels qua afstand, gebruik materialen, duur en hygiëne. 
Voorlopig is er nog geen ruimte voor groepstrainingen, het betreft enkel individuele trainingen. 
En uiteraard: alles blijft afhankelijk van de instructies van de Nationale Veiligheidsraad. 
We hopen van iedereen binnen afzienbare tijd terug te mogen verwelkomen. 
Hou het veilig en gezond! 
 
 

In dit nummer: 

+ 04 mei: voorzichtige 
heropstart bij ACW 

+ interview op Sporza: 
sportclubs proberen 
te overleven 

+ ACW op TV Oost 

+ jeugdtrainers 
lanceren spel 

+ juryleden 
noodgedwongen thuis 

+ de Ster opent terug 

+ toch nog een 
wedstrijdverslag: 
scholiereninterland 
U17 

+ agenda (voorlopig 
nog blanco) 
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METEEN LEVERBARE STOCKWAGENS!
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Speciaal aanbod voor ACW-leden bij Runners’Lab! 
Leden van AC Waasland genieten nog steeds 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                     CRAFT ACW Isolate Jacket W                    CRAFT ACW Essential Tights 
           €20 ipv €31,44                               €70 ipv €104,95                                         €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! 
 

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! 
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SPORZA interviewde onze Voorzitter 
 
Het lijkt wel of sport is gewist dezer dagen. Sportclubs moeten bijsturen,  zonder te weten waar ze aan toe zijn. Net als 
iedereen hopen de sportclubs op een verlossende datum, maar zelfs als die er komt, wordt dit door het coronavirus op 
organisatorisch en financieel vlak een complex jaar. 

 

Ook bij Atletiekclub Waasland weet voorzitter Rudy Verlaeckt uit ervaring dat de Olympische Spelen altijd een boost 
geven qua nieuwe leden. Met wereldtopper Nafi Thiam was er ook daar hoop op een grotere nieuwe instroom dan 
andere jaren. 
De situatie dreigt evenwel de andere richting uit te gaan. AC Waasland vreest een drastische inkrimping van het aantal 
leden, in het slechtste geval zelfs een halvering: van 600 naar 300 leden. 
 
"Allerjongsten dreigen hun pril enthousiasme te verliezen" 
Vooral bij de heel jonge atleten en de 60-plussers vreest Verlaeckt een terugval, maar hij hoopt tegelijkertijd dat hij 
ongelijk zal krijgen. Tenzij de situatie weer 
wordt zoals vroeger, zullen de ouderen niet 
meer zo snel geneigd zijn om opnieuw in 
groep te lopen en dan heeft het ook geen zin 
meer voor hen om lid te blijven. 
Bij de jongeren ligt het anders. "Het lijkt alsof 
ze van de wereld zijn", zegt Verlaeckt. "Ze 
reageren niet of nauwelijks op mailverkeer." 
 
"Vooral te doen met jonge talenten in de 
kampnummers" 
Daarom hoopt men dat de veiligheidsraad ook 
nadenkt over de problemen van sportclubs. "Ik 
heb vooral te doen met jonge talenten in de 
kampnummers", zegt Verlaeckt van AC 
Waasland. 
  
"Ons clublid Merel Maes is het grootste talent 
in het hoogspringen van ons land, maar zij kan 
nu helemaal niks doen. Waarom zou het niet 
mogelijk zijn om haar te laten trainen onder 
strikte voorwaarden?"  
Binnenkort kan het wellicht toch, na de 
beslissing van de Veiligheidsraad en AC 
Waasland heeft al een plan klaar. 
 

Bron: SPORZA, 27.04.2020 

NOTA VAN DE REDACTIE: ondertussen is er 
(gelukkig!) weer een beperkte 
trainingsmogelijkheid voor onze 
wedstrijdatleten, zie het voorgaande artikel.  
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JEUGD 

Onze jeugdtrainers zaten de voorbije weken niet stil! Via mails en Facebook verzonden ze trainingsschema’s en 
ludieke spel-/sportopgaven, waardoor onze jonge atleetjes – zelfs in hun kot! – de conditie op peil konden 
houden. 

Vorige week was het zelfs een heus ganzenbord voor de pupillen, met tal van sportieve opdrachten. 

 

 

1 Voetzolen tegen elkaar, rug recht (10 tellen aanhouden) 33 EHBO-stand: Voet verzwikt, 2 beurt overslaan  
2 Grondstretching : Linkervoet naar voor, rechter naar binnen (10 tellen) 34 Kleermakerszit: Op “GO” 30 meter 
3 Werp opnieuw 35 Plat op de buik: Op “GO” 30 meter 
4 Grondstretching Linkervoet naar voor, rechter moet erover (10 tellen) 36 Plat op de rug: Op “GO” 30 meter 
5 Grondstretching Rechtervoet naar voor, linker naar binnen (10 tellen) 37 Trap op: Trede per trede: Snel – steeds 2 voeten per trede 
6 Grondstretching Rechtervoet naar voor, linker moet erover (10 tellen) 38 Trap af: Trede per trede: Snel – steeds 2 voeten per trede 
7 Rechtstaand lichte spreidstand, laten hangen & zachtjes naar grond 39 Trap op: Trede per trede: Kalm aan – steeds 2 voeten per trede 
8 Idem 7 + armen horizontaal 40 Trap af:  Trede per trede: Kalm aan – steeeds 2 voeten per trede 
9 Idem 7 + voeten samen 41 Rust 

10 Hakbil beide benen (20 keer tegen zitvlak) 42 Toiletpauze: Terug naar kotje 37 
11 Hakbil rechts (15 keer) 43 Bal: zijdelinks doorgeven van links naar rechts: 20 keer 
12 Hakbil links (15 keer) 44 Bal: zijdelinks doorgeven van rechts naar links: 20 keer 
13 Valse start -> U dient terug te gaan naar kotje 1 45 Bal: boven onder doorgeven: 20 keer 
14 Skipping beide benen (20 keer knieën omhoog) 46 Bal: onder boven doorgeven: 30 keer 
15 Knie rechts (15 keer) 47 Werpen: Beide handen bovenhands 
16 Knie links (15 keer) 48 Werpen: Beide handen onderhands 
17 Om de drie: Hakbil (10 keer – afwisselend rechts/links)) 49 Werphand hockey 
18 Om de drie: Knie (10 keer – afwisselend rechts/links) 50 Achterwaarts werpen: Bovenhands 
19 Kataklop links hakbil (paardje – 10 keer) 51 Rust 
20 Kataklop rechts hakbil (paardje – 10 keer) 52 Spelvorm: Hier laat ik het initiatief aan ouders/zus/.. 
21 Traphal: 3 x 15 treden / anders: 3 x 15 meter 53 Spelvorm: idem 
22 Traphal: 3 x 20 / anders 3 x 20 meter 54 Spelvorm: idem 
23 Traphal: 3 x 25 treden / anders 3 x 25 meter 55 Aflossing – “Pingpong”: 6 x elk / 20 meter 
24 Kantine: 1 beurt overslaan 56 Aflossing – “Pingpong op trap”  op trap af: 6 x elk 
25 Twee benen gesprongen: 15 stuks 57 Aflossing – “Pingpong - muur raken”  6 x elk 
26 Idem: Op linkerbeen 58 Gediskwalificeerd: Einde oefening 
27 Idem: Op rechterbeen 59 Rustig uitlopen: 30 meter 
28 Touwtje: Twee benen samen, 30 seconden 60 Rustig uitlopen: 50 meter 
29 Touwtje: Linkervoet, 30 seconden 61 Oefening 1-5 opnieuw (met uitzondering van hokje 3) 
30 Touwtje: Rechtervoet, 30 seconden 62 Oefening 6-9 opnieuw 
31 3 x 30 meter op 3 punt start 63 Gewonnen: Nu naar het podium en welverdiende rust! 
32 3 x 50 meter op 3 punt start   

 

 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29

1 39 28

2 40 62 61 60 59 57 27

 41 63 56 26

4 42 10 55 25

5 43 54 24

6 44 53 23

7 45 46 47 48 49 50 51 52 22

8  21

9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20

EINDE

START
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TOCH NOG EEN WEDSTRIJDVERSLAG! 
07 maart: SCHOLIERENINTERLAND U17  

VLAAMSE JONGENS BAAS IN EIGEN HUIS  

 
 
Zaterdag 7 maart 2020 keerde de scholiereninterland voor de 5de keer, in zijn bestaan, terug naar 
de Gentse Topsporthal. Onder de geselecteerde Vlaamse scholieren, twee ACW’ers Cédric 
Verschueren en Stijn Van der Vreken uit het spurtteam van Isabel en Michiel.  
Stijn zou deelnemen aan de 60m en de 4x200m, Cédric werd geselecteerd voor de 4x200m.  
Na het missen van het BK door een hamstringblessure, was het bang afwachten of Stijn klaar zou 
geraken om te kunnen deelnemen. Na twee weken intensieve kiné en enkele trainingen zonder 
pijn werd er groenlicht gegeven om te starten.  
Eerst waren de hordelopers aan de beurt, nadien was het tijd voor de 60m. Na een goeie start wist 
Stijn als zesde te finishen in een mooie tijd van 7.18, net boven zijn persoonlijk record.   
Goed uitgerust van het lange wachten want de aflossing was zoals gewoonlijk het laatste nummer 
van de dag, begonnen Cédric, Jaron (ASVO), Senne (KAAG) en Stijn onder het toeziend oog van 
Patrick Himschoot aan de voorbereiding van hun 4x200m. En deze jongens hadden er duidelijk zin 
in, Jaron vertrok en sloeg meteen een gat, hij wisselde de stok met Cédric die op zijn beurt stevig 
doortrok en de voorsprong verder uitbouwde. Hij gaf de stok door aan Stijn die ook deed wat de 
andere hem reeds hadden voorgedaan, niet aarzelen en vol er tegenaan. Hij gaf met ruime 
voorsprong de stok door aan Senne. Deze laatste klaarde de klus en liet de klok na 1.30.72 
stilvallen, de Duitse jongens finishte maar liefst 4 seconden later (1.34.86) gevolgd door de 
Nederlanders en onze Waalse vrienden. 
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Deze krachttoer was goed voor het maximum van de punten, in de laatste drie proeven slaagden 
de Vlaamse jongens er trouwens in om 43 van de 46 te verdienen punten binnen te halen. Dit 
bracht hun eindtotaal op 111 punten en goed voor de eerste plaats bij de jongens. De Vlaamse 
meisjes behaalde 96 punten. Samen leverde dit een totaal score op van 207 punten wat goed was 
voor een tweede plaats na Duitsland en voor Nederland en Wallonië.  
Dit was voorlopig de laatste wedstrijd voor deze jongens in het winterseizoen 2019 – 2020, 
hopelijk kunnen we snel aan het zomerseizoen beginnen, we kijken er alvast naar uit.  
Met dank aan Johnny De Ceulaerde voor de foto’s. 
HDS.  
 
Recreatiedomein de Ster  
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JURYLEDEN TIJDENS DEZE CORONATIJDEN: 
Atletiekleven sprak met Sabine Vanhove 

SABINE	VANHOVE:	“HOPELIJK	BRENGT	TIJD	RAAD”	 

Sabine	Vanhove	is	een	vertrouwd	gezicht	op	onze	regionale	en	nationale	atletiekterreinen.	Zowel	voor	
de	Oost-Vlaamse	meetings	als	voor	de	Vlaamse	en	natio-	nale	kampioenschappen,	staat	zij	vaak	paraat	
aan	de	startlijn	om	de	deelnemers	aan	de	loopnummers	op	weg	te	sturen.	Zowat	elk	weekend	maakte	de	
Lokerse	deel	uit	van	een	jurykorps	dat	de	wedstrijd(namid)dag	in	goede	banen	moest	leiden.	Ook	voor	
Sabine	komt	de	huidige	totale	wedstrijdstop	hard	aan.	 

“Persoonlijk	mis	ik	het	atletiekgebeuren	enorm.	Ik	ben	nog	steeds	revaliderende	van	een	rugoperatie	en	nu	ook	het	
atletiekleven	is	stilgevallen,	ben	ik	helemaal	werkloos.	Akkoord,	het	komt	goed	uit	omdat	ik	nog	veel	moet	rusten,	
maar	langs	de	andere	kant	kon	ik	het	toch	niet	laten	om	de	voorbije	weken	thuis	ook	wat	werkjes	op	te	knappen.	
Met	covid-19	ben	ik	zelf	gelukkig	nog	niet	geconfronteerd	geworden.	Of	toch,	mijn	dochter	Joke	Cools,	studeert	
verpleegkunde	en	zit	in	haar	laatste	jaar.	Tengevolge	de	corona-	crisis	werd	ze	door	een	ziekenhuis	opgeroepen	om	
te	komen	helpen.	Het	was	trouwens	door	haar	dat	we	nog	voor	de	media	er	aandacht	aan	schonk,	dat	we	wisten	dat	
het	virus	in	het	land	was.	Er	was	nog	een	vrij	lange	periode	dat	alles	in	de	doofpot	werd	gestoken.	Jammer,	maar	
achteraf	heeft	men	wellicht	de	fout	ingezien.	 

Maar	gelukkig	is	ons	Joke	de	enige	in	onze	familie	die	echt	met	covid-19	wordt	geconfronteerd.	In	onze	
vriendenkring	zijn	er	jammer	genoeg	wel	mensen	getroffen.	Zo	moesten	we	enkele	weken	geleden	nog	afscheid	
nemen	van	de	vader	van	een	atleet	van	AV	Lokeren.	Op	zo’n	momenten	besef	je	pas	echt	wat	er	gaande	is.	Net	zoals	
we	door	het	coronavirus	plots	afgesneden	zijn	van	familie.	Neem	nu	mijn	moeder.	Vader	is	deze	winter	overleden	en	
wij	trachtten	haar	zoveel	mogelijk	
te	bezoeken	omdat	ze	nu	alleen	
zit.	Maar	door	corona	kunnen	we	
nu	die	verre	reis	richting	Bellem	
niet	meer	maken.	Ik	telefoneer	
weliswaar	dagelijks	één	of	
meerdere	keren	maar	dat	is	niet	
hetzelfde	als	een	fysiek	bezoekje	
brengen.”	 

“Op	zo’n	momenten	is	het	ook	
plots	duidelijk	dat	we	nog	ver	af	
zijn	van	een	daadwerkelijke	
oplossing.	Ik	denk	dat	iedereen	die	
met	atletiek	begaan	is,	hoopt	om	
zo	snel	mogelijk	ons	gewone	leven	
opnieuw	te	kunnen	opnemen	
maar	ik	vrees	dat	dit	nog	niet	voor	
direct	is.	Ik	denk	dat	het	nog	lang	kan	duren	vooraleer	alles	opnieuw	wordt	vrijgegeven.	En	dan	nog	zijn	we	er	niet	
van	verlost.	Eerst	zullen	er	de	naweeën	van	deze	crisis	zijn.	Welke	wedstrijden	worden	nog	betwist	en	op	welke	
manier	moeten	we	dat	organiseren?	Gaan	we	het	zomerseizoen	verlengen?	Hoe	zit	het	met	de	voorbereiding	van	de		
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atleten?	Sommigen	hebben	gebruik	kunnen	maken	van	hun	accommodaties	en	anderen	konden	helemaal	niet	
trainen.	Een	loper	kan	lopen	en	zal	wellicht	weinig	hinder	ondervinden.	Sommigen	kunnen	zelfs	op	een	piste	terecht.	
Voor	de	kampnummers	ligt	dat	echter	anders.	Die	moeten	al	een	degelijke	accommodatie	ter	beschikking	hebben.	
Ook	de	meerkampers	ondervinden	die	problemen.	Ik	vrees	dat	een	snelle	opstart	niet	voor	morgen	zal	zijn.	
Trouwens:	er	wordt	al	gesproken	over	een	tweede	golf	en	dan	zie	ik	ook	het	winterseizoen	sneuvelen.	Maar	kom,	dat	
is	koffiedik	kijken	want	niemand	weet	het.”	“Wat	wel	al	zeker	is,	is	het	gegeven	dat	de	wedstrijden	wellicht	op	een	
andere	manier	zullen	georganiseerd	moeten	worden.	Als	jurylid	hebben	we	niet	meteen	veel	contact	met	de	atleten	
maar	zelfs	het	minimaalste	contact	zullen	we	moeten	in	stand	houden.	Bij	het	startgebeuren	is	het	moeilijk	om	die	
anderhalve	meter	afstand	te	bewaren.	In	de	wedstrijden	die	in	banen	worden	betwist,	vrees	ik	dat	het	moeilijk	wordt	
om	de	social	distancing	in	stand	te	houden.	Er	zijn	mogelijkheden	om	afstand	te	bewaren	maar	dan	zullen	de	
meetings	veel	langer	gaan	duren.”		

“Maar	kom,	we	zijn	zover	nog	lang	niet	want	op	welke	manifestaties	zullen	de	atleten	zich	kunnen	voorbereiden?	Op	
welke	manier	en	voor	wanneer,	vraag	ik	me	af.	Ik	denk	dan	vooral	aan	de	atleten	die	zonder	enige	wedstrijdvorm	in	
de	benen,	en	misschien	zelfs	met	amper	specifieke	training,	plots	kunnen	starten	op	een	BK,	half	augustus.	De	
prestaties	zul-	len	er	naar	zijn.	Het	seizoen	opschuiven	richting	oktober	en	zelfs	november	is	een	mogelijkheid,	maar	
eind	oktober	valt	het	doek	over	het	zomerseizoen	en	begint	de	winter.	In	het	veldlopen	is	het	sowieso	al	moeilijk	om	
die	anderhalve	meter	te	respecteren.	Indoor	zullen	we	alles	eens	goed	moeten	bekijken.	Er	zijn	nu	
indooraccommodaties	in	Gent,	Limburg,	Antwerpen	en	Wallonië,	wat	misschien	voor	een	spreiding	kan	zorgen.	
Maar	in	het	verleden	is	al	dikwijls	gebleken	dat	vooral	de	jeugd	naar	indoormeetings	afzakt.	Nu	wordt	er	in	banen	
met	vier	atleten	gestart	en	wanneer	we	de	social	distancing	moeten	respecteren,	zijn	dat	er	nog	slechts	twee.	Ik	zeg	
niet	dat	het	niet	gaat	maar	dat	zal	dan	wel	individu-	eel	van	wedstrijd	tot	wedstrijd	afhangen.	De	tijd	zal	moeten	
uitwijzen	welk	de	mogelijkheden	zijn,	maar	één	ding	staat	als	een	paal	boven	water:	op	dit	moment	zijn	er	nog	heel	
veel	vraagtekens.	Vraagtekens	die	pas	na	verloop	van	tijd	zullen	verdwijnen.	Tijd	brengt	raad	zeggen	we,	maar	ik	
vrees	dat	de	tijd	krap	wordt	want	het	winterseizoen	zal	er	snel	zijn.”		

Tekst:	Dirk	VAN	BRUYSEL		
Foto:	(uiteraard	J	)	Johnny	De	Ceulaerde	
Atletiekleven	30	april	2020	
 

 Bedankt Patrick! 
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ACW op TV OOST 
De regionale TV-zender TV Oost kwam het voorbije weekend opnamen maken van de gefaseerde 
heropening van onze atletiekpiste. 
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In de schijnwerper deze maand bij ‘onze’ Jacques: 

 

 
 
TENSLOTTE NOGMAALS DE PRAKTISCHE AFSPRAKEN VOOR HET GEBRUIK VAN 
ONZE PISTE: 
WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!  
Enkele praktische maatregelen en tips: 
1. TIP kom een half uur vroeger naar de parking en doe je opwarming op de Ster (volg hun regels!) of op de 
parking, een uur is snel voorbij! 
2. meld je max 10min voor het afgesproken uur aan ons hek met jouw eigen materiaal, stuur de coördinator een 
msg of sms bericht dat je er bent. Zet je fiets in fietsenstalling. Raak nooit hek of deuren aan. Alle gebouwen 
blijven gesloten ook de toiletten! 
3. volg de richtlijnen nauwgezet 
* je gebruikt de aanwezige handgel  
* je krijgt een sector op de piste (rechte lijn, werpstand, hoogstand, enz) toegewezen 
* je krijgt bijkomend materiaal toegewezen (enkel vooraf afgesproken) vb horden of kogel 
4. je gaat rechtstreeks naar jouw sector en houdt ten allen tijde 1,5m afstand met jouw trainingsmaatjes en 
andere atleten op de piste 
* sprint-horden -> actieve banen 3, 5 en 7 
* afstandlopers -> actieve banen 1 en 3 met min 5m afstand indien achter elkaar 
5. banken, tribune, spurtafdakje enz zijn verboden terrein 
6. na 1 uur stipt: 

  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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* leg je het gebruikte materiaal terug op dezelfde plaats  
* gebruik je de handgel 
* informeer je de coördinator welk materiaal je gebruikt hebt 
* verlaat je de piste... 

HAVE FUN! 

 
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: 

 
 
 

 
VOLGENDE UITGAVE: 04 juni 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 mei 2020  
Verantwoordelijke uitgever: AC Waasland vzw, p.a. Marc Van Hoey, Hoge Bokstraat 12, 9111 Belsele 
 
 


